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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

ד' )תורה    קוטיםהל ור  אי ב ועיין   אות  כפי   -( נד  אחד  שכל  ו'  אות  ועי"ש  וברור.  זך  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש )וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין  יזכה. התכללותו בו ובתורתו כן 

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 נו תורה



 מוהר"ן                 אבא שאול נה וביום הבכורים נו             קוטי  יל        סד:   

מפלתן של רשעים הוא ע"י ירושת א"י, ע"י המשכת קדושת 

צבי היא לכל , וא"י [א] כנ"ל שב לימיני וכו'א"י, בבחי' 

, ונכנסתי בקולית של מת(. [ב] )יחזקאל כ' הארצות

ורצתי אחריו שלש היינו שרצה לתקן קולות הנ"ל. 
, היינו בחי' התפלה, שהם ג' תפילות, ועל ידם פרסאות

, כדי להמשיך [ג] אבות, שהם בבחי' רגלי הכסא מתנוצץ אור ג'

וצבי לא הגעתי הנ"ל. צבי אור א"י שהיא בחי' 
, ביטול קולות [ה] שלא השיג בחי' א"י ,לא כלתה דוקוליות

, שאז ולתיי, היינו אחר גמר תפוכשחזרתי לאחוריהנ"ל. 

אמרו לי של עוג . [ז] פוסע האדם לאחוריו ג' פסיעות
ל אדם יכול לתקן קולות כאלו, כי , ואין כמלך הבשן היא

אחיזתו בימין. ואפי' משה רבינו היה ירא מפניו, עד שהבטיחו 

, ובשביל זה: (בזוהר )שם 'כמוב אל תירא אותוהקב"ה 

 ויבא הפליטד( כעוג, נקרא פליט. כמ"ש )בראשית יבחי' רשע 

וע'  [ט] ובתוספות שם .אוע' נדה ס [ח] ב"ר לך לך פ' מב}זה עוג 

. [יא] שרצה שיהרג אברהם וישא את שרה ,{[י] ים פ"אמ"ר דבר

ה' לא יעזבנו אברהם וכו',  צופה רשע לצדיק [יב] והוא בבחי'

והקב"ה כבש משפטו ממנו  .ותאחז במשפט ידי, בבחי' בידו

ביל זה נקרא פליט, בבחי' ובש .[יג] זמן רב, עד זמן מרע"ה

מהמשפט זמן  ידלטפ, שנואפלטה לנצח משופטיג( )איוב כ

י ה'. כי , הצדיקים שהם עושי טוב, זוכים לפנועי"זטויר: כב

פני ה' מכוסה ומוסתר בעושי רע  והיטזקודם כריתות הרשעים, 

פני ה' בעושי רע )תהלים לד(  נותכדי להכריתם, בבחי

ם. ועכשיו תיכף כשרואים בכריתות רשעים, תיכף להכרית

 ,ידבקשו פניו תמ [יז]ה()שם ק : וזהו נתגלה פני ה' לעושי טוב

עיני ה' א( כמ"ש )דברים י ,[יח]כי ע"י תמיד, שהוא בחי' א"י 

כי ע"י א"י  ,פני ה'א"י, תזכו למצוא  ל ידיע ,יטתמיד אלקיך בה

 : תזכו לראות בהכריתות רשעים כנ"ל

כלליות מלאך סנד"ל במלאך מט"ט שר הפנים, וזהו בחי' 

 [כ] כל הנשמהכלליות עשיה ביצירה, ע"י שכופלין הפסוק 

ונשימה צריך להלל את ה'  '. בכל נשימ[כא]בכוונות( ')כמוב

עין הרע נכפל הנשימה,  וע"י . {[כב] דבראשית רבה פ' י}

ופותח פיו  [כג] כנראה בחוש, כשיש לאדם עין הרע, אזי מגהק

כפולה, גם ההלל צריך לכפול  וכשהנשימה ,לקבל נשימה כפולה

ין ובפרט שצריך להלל ולהודות לה', שהציל אותו מע ,כנ"ל

. וזהו בחי' מט"ט שר בהכרת רשעיםהרע הזאת, והוא רואה 

פני ה' כנ"ל, ע"י זוכין ל הפנים מאיר לעשיה, היינו שעושי טוב

: )ע"כ לשון רבינו  שגרמו לכפילת הנשימה כריתות הרע עין

 כד ז"ל(

 

בהקריבכם  וריםביכוביום הח( )במדבר כ[ כה] נו
מנחה חדשה לה' בשבועותיכם מקרא קודש 

 : כם כל מלאכת עבודה לא תעשויהיה ל
אחד לפי  בכל אחד מישראל בחי' מלכות, וכלכי יש א 

 . יש שהוא שורר בביתו[כו] ו כן יש לו בחינות מלכותנתבחי

מושל על כל  כחאיויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שה ,[כז]

שרי בבחינות  ,העולם, כל אחד לפי בחי' המלכות שיש לו

ח(: )שמות י , ושרי עשרותכטושרי חמשים אלפים, ושרי מאות,

תגליא יבאלהמלכות הזאת שיש בכל אחד, היא ובחינות 

ו, נתבאתגליא, היינו הממשלה שיש לכ"א לפי בחי .ובאתכסיא

שהוא מושל על אלו האנשים באתגליא, כפי בחי' המלכות שלו 

ו בחי' נתכנ"ל. ובאתכסיא הוא, כי גם יש לכל אחד לפי בחי

שבאתגליא נראה שאין לו שום  מלכות באתכסיא. דהיינו שאף

ממשלה על אלו האנשים, עם כל זה באתכסיא ובהעלם גדול, 

כי נשמתם הם תחתיו, ונכנעים  ,הוא מושל על אלו האנשים

תחתיו. וגם זאת הבחינה של מלכות באתכסיא היא לכל אחד 

ויש אחד  .שרי אלפים ושרי מאות וכו'בבחי'  ,ונתלפי בחי

ה, ואעפ"כ באתכסיא ובהעלם שבאתגליא אין לו שום ממשל

כי  ,[לא] גדול, הוא מושל על כל הדור, ואפי' על כל צדיקי הדור

כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים 

רק שהוא בהעלם גדול, בבחינות )מלאכי א'(  ,וכפופים אליו

שאף שהם עובדים ע"א,  ,לשמי לגמוקטר ומוגש לבבכל מקום

ל הם כולם נכנעים אליו יתברך ועובדים על כל זה בהעלם גדו

אותו יתברך, רק שהוא בהעלם גדול. כמו כן זאת הבחינה של 

מלכות באתכסיא, שאף שבאתגליא אין לו שום ממשלה, עם כל 

הם, והם כולם תחתיו ונכנעים זה בהעלם גדול, הוא מולך עלי

 : אליו

כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש וצריך  ב

אתו ולצרכו. שלא תהיה בחינות המלכות אצלו כעבד לו להנ

למלאות תאוותו, רק שתהיה בחי' המלכות בבחי' בן חורין. 

, שהמלכות אשריך ארץ שמלכך בן חוריןבבחי' )קהלת י'( 

: וזה בחי'  יהיה אצלך בן חורין, לבלי להשתמש בו להנאתך

. שהמרות, [לה])חולין קלט ע"ב([ לד] מר דרור, בחי' מרדכי

ו המלכות, יש לה דרור וחירות, שלא להשתמש בה היינ

והיתה להנאתו ולצרכו, כי אם להש"י, בבחינות )עובדיה א'( 

. דהיינו להשתמש עם המלכות לעבודת הש"י, לה' המלוכה

דהיינו להזהיר ולהוכיח את כל הנשמות שנכנעים אליו, כל 

 ,אחד ואחד לפי בחינות המלכות שיש לו באתגליא ובאתכסיא

 ,הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתוהן אם 

יותר יש לו ממשלה יותר, מוטל עליו להזהיר יותר ו םוא

 : אנשים, לפי בחי' המלכות שלו

לכות, שלא תהיה להמשיך אריכות ימים לתוך המוצריך  ג

הרבנות מקברת את בעליה. כי  ([לו] ז ע"בבבחינות )פסחים פ

לו, הוא בחי' צופה, שמוטל  כל אחד לפי בחי' המלכות שיש

שו, שיש לו בחי' עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משר

הוא מזהיר ומוכיח אותם, אזי הוא עושה  םמלכות עליהם. וא

צופה כמו שנאמר )יחזקאל ג'(  ,את שלו, ומציל את נפשו

נתתיך לבית ישראל וכו', ואתה כי הזהרת רשע ולא שב 

  ואתה את מרשעו וכו', הוא בעונו ימות
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 מובא בפרש"י שם יא
 תהלים לז לב יב
במדבר כא לה ויכו אותו  יג

 ואת בניו וכו'
 שנמלט - צותרמ יד
בלוח התיקון תרלד כתב  טו

 ישכאן צריך להיות אות 
היו,  -גם בדפו"ר ותרלד  טז

 הי' -ומתרלו 
 א טז יא-ובדברי הימים יז
* עיין מדרש שוחר טוב  יח

]ועיין  ,שם ]מזמור קה[
שם  'לעיל תורה לז אות ז

ציין בתרלו גם ראשית 
חכמה תשובה פ"ו. ועיין 

                       
לעיל תורה מד ולקמן סוף 

 תורה רלד[
א גם בדפו"ר כך הגרס יט

תמיד עיני  -ותרלד.  ומתרלו 
ה אלקיך בה )כמ"ש בפסוק( 
ועיין לעיל תורה מד סוף דף 
נד: גם שם נקט בה תמיד כמו 

 כאן
 תהלים קנ ו' כ

מודפס בכל בסדורים כ כא
והביאור  בפסוקי דזמרא.

פרי עץ חיים שער עיין 
הזמירות פ"ה ד"ה הללויה 

שהוא סוד  הללו אל בקדשו.
  ין כאן פל"חהשם כה"ת ועי

                       
שם אות ט' ודברים רבה  כב

 ב' לז
עיין אבניה ברזל סז  כג

, הובא בשיש"ק ח"א תקס
ועיין משנה בנדה סג. ואלו 
הן הווסתות מפהקת וכו' ולא 
נזכר מגהקת. ועיין פרישה 

ובפרש"י או"ח צג אות א' 
 ברכות כד סע"א 

 401בדפו"ר כאן )צילום  כד
טור ד( נדפס מתורה קפב עד 

אחריה תורה סד תורה קצב ו
ואחריה קצג קצד ואחריה סח 
סט ע סג עא עב סב קצה עד 
רז ואח"כ נז נח נט ואח"כ 
מתורה רח עד תורה רכ 

                       
ואחריה רפב )חלק ממנה( 
ואחריה מתורה רכא ועד תורה 
רנט ואח"כ תורה עז עח עט פ 
ואחריה עג עד עה עו ואחריה 

 טור ד(    431נו )צילום 
תורה זו נאמרה בשבועות  כה
נת תקסה )חי"מ( שחל ש

ביום ג' ד' )פל"ח(. עיין חיי 
מוהר"ן כד. ועיין שיחות 
הר"ן קפט והערת הרב קפלן 

 שם אות שעב ושעד
עיין סוף תורה ל' שזה  כו

ניכר בקולו של האדם.  
ועיין תורה עב תנינא שתלוי 
בשפלות שאותה מקבל 

 מצדיק הדור עי"ש

                       
 לשה"כ באסתר א' כב כז
 -בדפו"ר ותרלד ומתרלו כח

 שהוא
חמישים, ובלהו"ת  -בתרלד כט

 חמשים -שם
 באתגליא -מתרצו  ל

  עיין תורה ע'  לא
 -נראהלא ברור ובתקפא  לב

 מקים 
, בלוה"ת ומיגש -תרלדב לג

 ובכל מקום מגש לשמי -שם
 שמות ל' כג לד
 ומגילה י: לה
 יומא פו:טעות וצ"ל  לו

 תורה אור
תהילים קי )א( ְלָדִוד ִמְזמֹור 

ב ִליִמיִני ְנֻאם ְיֹדָוד ַלאדֹ  ִני ש ֵׁ
ית ֹאְיֶביָך ֲהֹדם  ַעד ָאש ִ

 ְלַרְגֶליָך:
ּיֹום ַההּוא  יחזקאל כ )ו( ּבַ
אִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם  ָנש ָ
ר  ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ֶאֶרץ ֲאש ֶ מֵׁ
י ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש   ְרּתִ ּתַ

 ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות:
כא )לד( ַוּיֹאֶמר חקת במדבר 

יָרא ֹאתֹו ְידֹ  ה ַאל ּתִ ָוד ֶאל מש ֶ
ל  י ֹאתֹו ְוֶאת ּכָ י ְבָיְדָך ָנַתּתִ ּכִ
יָת ּלֹו  ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעש ִ
יָת ְלִסיֹחן ֶמֶלְך  ר ָעש ִ ֲאש ֶ ּכַ

ּבֹון: ֶחש ְ ב ּבְ ר יֹוש ֵׁ  ָהֱאֹמִרי ֲאש ֶ
ֹבא יד לך לך  בראשית )יג( ַוּיָ

ד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי  ּגֵׁ ִליט ַוּיַ ַהּפָ
א וְ  י ַמְמרֵׁ ֹלנֵׁ אֵׁ ן ּבְ ֹכֵׁ הּוא ש 

ר  ּכֹל ַוֲאִחי ָענֵׁ ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאש ְ
י ְבִרית ַאְבָרם: ֲעלֵׁ ם ּבַ  ְוהֵׁ

ע  תהלים לז )לב( צֹוֶפה ָרש ָ
ש  ַלֲהִמיתֹו: יק ּוְמַבּקֵׁ ּדִ )לג(  ַלּצַ

ְיֹקָוק ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְוֹלא 
ְפטֹו: ָ ִהש ּ יֶעּנּו ּבְ  ַיְרש ִ

)מא( ִאם  לב האזינודברים 
ז  י ְוֹתאחֵׁ ַרק ַחְרּבִ ּנֹוִתי ּבְ ש ַ
יב ָנָקם ְלָצָרי  ט ָיִדי ָאש ִ ּפָ ִמש ְ ּבְ

ם: ּלֵׁ ְנַאי ֲאש ַ  ְוִלְמש ַ
ר נֹוָכח  ם ָיש ָ איוב כג )ז( ש ָ

ְֹפִטי: ָטה ָלֶנַצח ִמש ּ  ִעּמֹו ַוֲאַפּלְ
י ְיֹדָוד  תהילים לד נֵׁ )יז( ּפְ

ֶאֶרץ  י ָרע ְלַהְכִרית מֵׁ ֹעש ֵׁ ּבְ
 ִזְכָרם:

ּו ְיֹדָוד  ְרש  תהילים קה )ד( ּדִ
ִמיד: ּו ָפָניו ּתָ ש  ּקְ  ְוֻעּזֹו ּבַ

)יב( ֶאֶרץ  יאעקב  דברים
ש  ֹאָתּה  ר ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ּדֹרֵׁ ֲאש ֶ
ּה  י ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ּבָ ינֵׁ ִמיד עֵׁ ּתָ
ָנה ְוַעד ַאֲחִרית  ָ ית ַהש ּ ש ִ רֵׁ מֵׁ

ָנה: ס  ש ָ
ָמה  ש ָ תהילים קנ )ו( ּכֹל ַהּנְ

ַהּלֵׁ   :ל ָיּה ַהְללּוָיהּ ּתְ
 תורה נו

במדבר כח )כו( ּוְביֹום 
ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה  ּכּוִרים ּבְ ַהּבִ
יֶכם  ֻבֹעתֵׁ ש ָ ה ַליֹדָוד ּבְ ֲחָדש ָ
ל  ִמְקָרא ֹקֶדש  ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ

ּו:  ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעש 
ַלח ְסָפִרים  ש ְ אסתר א )כב( ַוּיִ
ֶלְך ֶאל  ל ְמִדינֹות ַהּמֶ ֶאל ּכָ

ְכָתָבּה ְוֶאל מְ  ִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ
ל  ֹונֹו ִלְהיֹות ּכָ ְלש  ַעם ָוָעם ּכִ
ר  יתֹו ּוְמַדּבֵׁ בֵׁ ר ּבְ ֹרֵׁ ִאיש  ש 

ֹון ַעּמֹו: פ ְלש   ּכִ
ה ֶתֱחֶזה  שמות יח )כא( ְוַאּתָ
י  י ַחִיל ִיְראֵׁ ל ָהָעם ַאְנש ֵׁ ִמּכָ
י ָבַצע  ְֹנאֵׁ י ֱאֶמת ש  ֱאֹלִהים ַאְנש ֵׁ

ֶהם ש ָ  ְמּתָ ֲעלֵׁ י ֲאָלִפים ְוש ַ רֵׁ
י  רֵׁ ים ְוש ָ ִ י ֲחִמש ּ רֵׁ אֹות ש ָ י מֵׁ רֵׁ ש ָ

ֹרת:  ֲעש ָ
ְזַרח  י ִמּמִ מלאכי א )יא( ּכִ
ִמי  דֹול ש ְ ֶמש  ְוַעד ְמבֹואֹו ּגָ ש ֶ
ּגֹוִים ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר  ּבַ
י  ִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה ּכִ ש  ִלש ְ ֻמּגָ
ּגֹוִים ָאַמר ְיֹדָוד  ִמי ּבַ ָגדֹול ש ְ

 ְצָבאֹות:
יְך ֶאֶרץ  הלת יק רֵׁ )יז( ַאש ְ

ַרִיְך  ן חֹוִרים ְוש ָ ְך ּבֶ ְלּכֵׁ ּמַ ש ֶ
ְגבּוָרה ְוֹלא  לּו ּבִ ת ֹיאכֵׁ עֵׁ ּבָ

ִתי: ְ  ַבש ּ
ה ל כי תשא  שמות )כג( ְוַאּתָ

ִמים ֹראש  ָמר  ש ָ ַקח ְלָך ּבְ
ם  ש ֶ ָמן ּבֶ אֹות ְוִקּנְ ש  מֵׁ רֹור ֲחמֵׁ ּדְ
ה  ים ּוָמאָתִים ּוְקנֵׁ ִ ַמֲחִציתֹו ֲחִמש ּ

ים ּוָמאָתִים:ֹבש ֶ  ִ  ם ֲחִמש ּ
ִעים  עובדיה א )כא( ְוָעלּו מֹוש ִ
ו  ש ָ ּפֹט ֶאת ַהר עֵׁ ַהר ִצּיֹון ִלש ְ ּבְ

לּוכָ   ה:ְוָהְיָתה ַליֹדָוד ַהּמְ
ה ֶבן ָאָדם  יחזקאל לג )ז( ְוַאּתָ
ל  ָראֵׁ ית ִיש ְ יָך ְלבֵׁ ֹצֶפה ְנַתּתִ
ָבר ְוִהְזַהְרּתָ  י ּדָ ַמְעּתָ ִמּפִ ְוש ָ

י: ּנִ ע  ֹאָתם ִמּמֶ ָאְמִרי ָלָרש ָ )ח( ּבְ
ְרּתָ  מּות ְוֹלא ִדּבַ ע מֹות ּתָ ָרש ָ
ְרּכֹו הּוא  ע ִמּדַ ְלַהְזִהיר ָרש ָ
ְדָך  ֲעֹונֹו ָימּות ְוָדמֹו ִמּיָ ע ּבַ ָרש ָ

: ש  י ִהְזַהְרּתָ  ֲאַבּקֵׁ ה ּכִ )ט( ְוַאּתָ
ה ְוֹלא  ּנָ ּוב ִמּמֶ ְרּכֹו ָלש  ע ִמּדַ ָרש ָ

ֲעֹונוֹ  ְרּכֹו הּוא ּבַ ב ִמּדַ ָימּות  ש ָ
ָך  ה ַנְפש ְ : סְוַאּתָ ְלּתָ  ִהּצַ

 



 סה.         מוהר"ן         ום הביכורים נו               ובי                         קוטי   יל         

. אבל אם אינו מזהיר ומוכיח אותם אזי העונש נפשך הצלת

, וע"כ הרבנות מקברת את בעליה. וע"כ [א]שם( כ"שעליו )

צריך לראות להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, דהיינו 

איך אפשר לו  אך  : שיראה שיוכל להזהיר ולהוכיח אותם

ינם להזהיר ולהוכיח אותם, כי אינו יודע מה שצריך להם, וגם א

אצלו להוכיח אותם. וע"כ צריכין לזה דעת, כדי לידע איך 

ימים  בתואריכ דייל להוכיחם. ולבא לדעת הזה הוא ג"כ ע

בעצמו. וזה שאומרים העולם שאינו יודע מחייו, כי עיקר 

לבא לאריכות כי     :  הידיעה הוא מחיים, מאריכות ימים

ון )תיק גהב"עסק התורה. כי אורייתא שמא דק דייל ימים הוא ע

קורין ה, וכמו כשצריכין לקרות את אחד ([ד] ה ע"ביוד דף כ

יים, כדי להמשיך אותו בשמו, כן כשצריכין לקרות את חי הח

ימים, צריך לקרות אותו בשמו כביכול,  ותממנו חיים ואריכ

ושמו הוא התורה כנ"ל. נמצא שע"י עסק התורה, קורין את 

ל עסק התורה ביותר . וע"כ מוזהר המלך ע[ז] האריכות ימים

מכל העולם, מחמת שהוא צריך לקרות את האריכות ימים 

ז( וזה שכתוב בפרשת המלך, )דברים י לתוך המלכות כנ"ל.

והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען יאריך ימים על 

. וקרא בו דייקא, היינו שע"י וקרא בו כל ימי חייו. וזה ממלכתו

. ימי חייו ימי חייול. וזה עסק התורה הוא קורא את החיים כנ"

דייקא, כי כשמקבלין את החיות, צריך לקבלם במדה. כי בלא 

בוי אור, רחמדה וצמצום א"א לקבל את החיות מהש"י, מחמת 

, ע"כ צריך לקבל החיות [י] בוי השמן גורם כיבוי הנררטכי 

במדה, וזה זוכין ע"י עסק התורה. כי התורה היא שמו של 

של הדבר, שבהשם הזה נגבל החיות  הקב"ה, והשם הוא הכלי

, נפש חיה הוא שמוכמ"ש )בראשית ב(  ,[יא] של הדבר הזה

שבהשם נגבל הנפש והחיות של כל דבר. וע"כ כשקורין את 

גבל כל האדם בשמו, הוא מזומן תיכף אצלו, מחמת שבהשם נ

רה הוא שמו של הקב"ה, היינו הנפש והחיות שלו. וכן התו

ם. כי התורה היא בחי' מדות, כי ששם נגבל החיות מחי החיי

יש בהתורה אותיות ותיבות ופסוקים ופרשיות וסדרים, שהם 

בחי' מדות, שבהם נגבל החיות במדה. וע"כ ע"י התורה שהוא 

שמו של הקב"ה, שהוא בחי' מדות, יכולים לקבל את החיות. כי 

החיות לתוך  תא יבתורה קורים את החיים, וממשיכיןע"י ה

, יגאוומדת ימי מה הט( לימים. וז"ש )תהלים המדות, שהם בחי' 

מה העדות היינו שהתורה שהיא בחי' מה, כמ"ש )דברים ו'( 

וימים כנ"ל. שעל  טודותי, היא בחי' מ[יד] והחוקים והמשפטים

ידה קורין את החיות לתוך המדות והימים, שבלא זה לא היה 

וזה וקרא בו כל ימי אפשר לקבל את החיות מחמת ריבוי אור. 

, שע"י התורה קורא את החיות לתוך הימים והמדות כנ"ל. וייח

וע"כ צריך לעסוק בתורה בפה דייקא, כי כשצריכין לקרות את 

אחד בשמו צריך לקרותו בפה דייקא, ואי אפשר לקרותו בשמו 

כן אי אפשר לקרות את חי החיים בשמו,  ,במחשבה בעלמא

 כ"א ע"י הפה, ולא ע"י המחשבה לבדה. וזה שאמרו חז"ל

ם בפה. יה  יא  , למוצ  [יז] טזםיה  א  כי חיים הם למוצ  ( .דנ)עירובין 

מצא ע"י בפה דייקא, שעי"ז זוכה לחיים כנ"ל. נ יחםיה  יא  למוצ  

ימים, ואז זוכה לדעת. כי  יטתעסק התורה, ממשיכין אריכ

החכמה הדעת והשכל הוא בעצמו החיות, כמ"ש )קהלת ז'( 

ועי"ז הדעת  ., כי השכל הוא עיקר החיותכתחיה את בעליה

 : יכולים לקרב ולהוכיח את מי שצריכין להוכיח

שני הסתרות. וכשהשי"ת נסתר בהסתרה אחת ג"כ כי יש 

אך אעפי"כ, כשהוא נסתר בהסתרה אחת,  ,קשה מאוד למוצאו

אפשר לייגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע 

שהש"י נסתר ממנו. אבל כשהשי"ת נסתר בהסתרה תוך 

דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דהיינו הסתרה, 

אזי אי אפשר כלל  ,נסתר ממנו ם יתברךשאינו יודע כלל שהש

. וזה בחי' כאי"תלמצוא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מהש

, דהיינו שאסתיר ההסתרה, אסתיר כבריואנכי הסתא( )דברים ל

. ואזי בוודאי אינו יכול [כג] נסתר ם יתברךשלא ידעו כלל שהש

א אותו יתברך, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש למצו

נסתר ממנו, כי  תברךים אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהש

אפילו בכל  ,ההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל. אבל באמת

ההסתרות, ואפי' בההסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם 

. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו [כד] ברךיתם מלובש הש

, כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. וע"כ ברךית םחיות הש

בוודאי בכל הדברים ובכל המעשים ובכל המחשבות, מלובש 

כביכול. ואפילו אם חס ושלום עושין דבר  ברךיתם שם הש

עבירה, שהוא שלא כרצון השי"ת, עכ"ז בוודאי יש שם חיות 

, אך שהוא בהעלם ובצמצום גדול. והתורה היא ברךיתם הש

של כל דבר, נמצא שבכל הדברים ובכל המחשבות, החיות 

אפילו מחשבה דיבור ומעשה של עבירה חס ושלום, יש שם ג"כ 

התלבשות התורה, אך שהוא בהעלם ובצמצום גדול, בבחי' 

עבר ושנה נעשה לו כהיתר כשארז"ל )יומא פ"ו  כי  : הסתרות

 דברי אלקים חייםהעבירות הוא מהפך  דייל ע"ב(, דהיינו שע

ועושה צרופים אחרים בתורה, עד שנעשה מאיסור היתר,  ,[כה]

. נמצא הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע וכו'כמ"ש )ישעיה ה( 

שאפילו בתוך העבירות מלובש שם חיות השם יתברך, דהיינו 

 ,דהיינו שמחמת העבירות ,רק שהוא בהעלם ,אותיות התורה

הפך הצירופים של התורה עד שנעשה מאיסור היתר כנ"ל, 

עבר ושנה נעשה לו כהיתר, וזה בחי' הסתרה אחת. 

נסתר ממנו בהסתרה אחת, דהיינו בחי' הנ"ל  י"תוכשהש

שכבר  רכן קשה מאוד למוצאו, מאח שנעשה לו כהיתר, גם

אבל עם כל זה אפשר לייגע ולחתור עד  ,נעשה לו כהיתר

שימצא אותו ית"ש, מאחר שעכ"פ יודע שנעשה לו כהיתר. 

 ר נסת י"תע"כ אף שהש

 

                                              
א

 עיין שבת נד: נה. נו: וע"ז ד. יח. סוכה כט. סנהדרין כ. וכז: קג. שבועות לט: 
ב

 אריכת -מתרצוואריכות,  -ותרלד  גם בדפו"ר 
ג

 דקוב"ה -, ומתרלו גם בדפו"ר דקב"ה 
ד

 גם עיין זוהר האזינו דף רצח סוע"ב בדפים שלנו דף כו. 
ה

  )כנראה פגם בדפוס( בכל הג' דפוסיםקירין נראה בתקפא  
ו

 ואריכות -ואריכת מתרלו  -ותרלד גם בדפו"ר 
ז

 עיין תניא ספל"ג 
ח

 ריבוי -ומתרלו  ,רבוי -ותרלד גם בדפו"ר 
ט

 ריבוי -ומתרלו  ,רבוי -ותרלד גם בדפו"ר 
י

 ה' פ"ז )ד"ה ואם אתה חפץ אחי( ובספר המשלים לר"י גקטליא אות פג חובת הלבבות שער י' אהבת 
יא

 ועיין שער הגלגולים הקדמה כג ,עיין לק"ה דברים הבאים בסעודה ד' ו' 
יב

 וממשיכים -בתרלד 
יג

 היא )כלשון הפסוק( -ומתרלו בתרלד בדפו"ר הוא,  
יד

ם זאת עולה ועיין באה"ל מדוע אע"פ שמה לשון שאלה מצינו כעין זה בזהר ועיין לעיל תורה מט מי ע 
 דווקא שאלת הרשע רומז לתורה 

טו
 מדות וימים –בדפו"ר מידת ימים, מתרלו  
טז

 בקמץצ' מנוקד בטעות  כאן ובתורה יא אות א'במהדורת משך הנחל  
יז

 ותורה טו אות ה'( ,משלי ד' כב )ועיין לעיל תורה יא אות א' 
יח

 למוציאם -בתרלד 
יט

 אריכות -מתרלו  אריכת, -ותרלד גם בדפו"ר  

                                                                                   
כ

 ת את בעליה נמחק(והחכמה תחיה וכו' )ותיב -בתרלד 
כא

 מהש"י -מתרלו בתרלד וגם בדפו"ר מהשי"ת,  
כב

הסתר )כלשון הפסוק( ועיין לעיל תורה לו אות א'  דף נ. שגם שם כתב כך  -ומתרלו בתרלד הסתיר,  -גם בדפו"ר 
 רבינו, אבל עיין לקמן סוף אות ג' שכתב הסתר.

כג
 עה"ת פ' בראשית אות עב, ופ' וילך אות ד' ואות יא בעש"ט 
כד

 בעש"ט וילך אות י' 
כה

 לשה"כ ירמיהו כג לו. ועיין בעש"ט עה"ת בראשית אות נב 

 תורה אור
)יט( ְוָהְיָתה ִעּמֹו  דברים יז

יו ְלַמַען  ל ְיֵמי ַחּיָ ְוָקָרא בֹו ּכָ
ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְידָֹוד ֱאלָֹהיו 

מֹר ֶאת כָּ  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ִלש ְ ל ּדִ
ה  ים ָהֵאּלֶ ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחּקִ
י רּום  ַלֲעׂשָתם: )כ( ְלִבְלּתִ
י סּור ִמן  ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלּתִ
מֹאול ְלַמַען  ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ ַהּמִ
ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא 

ָרֵאל: ֶקֶרב ִיׂשְ  ּוָבָניו ּבְ
)יט( שופטים בראשית ב 

ֶצר ְידָֹוד ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ַויִּ 
ל עֹוף  ֶדה ְוֵאת ּכָ ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ ּכָ
ֵבא ֶאל ָהָאָדם  ַמִים ַוּיָ ָ ַהש ּ
ְקָרא לֹו ְוֹכל  ִלְראֹות ַמה ּיִ
ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש   ֲאש ֶ

מֹו: ה הּוא ש ְ  ַחּיָ
)ה( הֹוִדיֵעִני ְידָֹוד תהילים לט 

ת ָיַמי ַמה ִהיא י ּוִמּדַ  ִקּצִ
 ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני:

י ואתחנן דברים ו  )כ( ּכִ
ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ָמה  ִיש ְ
ִטים  ּפָ ש ְ ים ְוַהּמִ ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ
ה ְידָֹוד ֱאלֵֹהינּו  ר ִצּוָ ֲאש ֶ

 ֶאְתֶכם:
ים ֵהם  י ַחּיִ משלי ד )כב( ּכִ
א: רֹו ַמְרּפֵ ׂשָ  ְלמְֹצֵאיֶהם ּוְלָכל ּבְ

י בְּ  קהלת ז ֵצל ַהָחְכָמה )יב( ּכִ
ַעת  ֶסף ְוִיְתרֹון ּדַ ֵצל ַהּכָ ּבְ

ה ְבָעֶליָה: ַחּיֶ  ַהָחְכָמה ּתְ
ר  דברים לא )יח( ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ

ּיֹום ַההּוא ַעל  ַני ּבַ יר ּפָ ַאְסּתִ
י ָפָנה  ה ּכִ ר ָעׂשָ ל ָהָרָעה ֲאש ֶ ּכָ

 ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים:
א ְידָֹוד  ָ ירמיה כג )לו( ּוַמׂשּ

רוּ  א  לֹא ִתְזּכְ ָ ׂשּ י ַהּמַ עֹוד ּכִ
ם  ָברֹו ַוֲהַפְכּתֶ ִיְהֶיה ְלִאיש  ּדְ
ים ְידָֹוד  ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ֶאת ּדִ

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהינּו:
ישעיה ה )כ( הֹוי ָהאְֹמִרים 
ִמים  ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע ׂשָ
ִמים  ְך ׂשָ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלחֹש ֶ חֹש ֶ

 ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר:

 



 ליקוטי                           וביום הביכורים נו                            מוהר"ן       סה:

כהיתר לו העבירות  נעשה  וכבר  ב ושישאעכ"ז אפשר    , ממנו, 

זה בעצמו, דהיינו מה שנפל והגיע לבחי' נעשה לו    [ב]   אל לבו

כהיתר, ויבקש ויחתור עד שיצא מזה, מאחר שעכ"פ יודע מזה 

בתוך  הסתרה  בחי'  עוד  שיש  דע,  אבל  כהיתר.  לו  שנעשה 

כ יודע  שאינו  נסתרת,  בעצמה  שההסתרה  דהיינו  לל הסתרה. 

אצלו   ת"ישהש שנהפך  כלל  יודע  שאינו  דהיינו  ממנו,  נסתר 

לו למישור גמור  דומות  כל הדברים רעים  האיסור להיתר, רק 

ח"ו. היינו אם ח"ו אחר שעבר ושנה, עושה יותר עבירות ח"ו,  

אזי נסתר ממנו אפי' זאת שידע שנעשה לו כהיתר, רק שאינו  

וזה בחי'  יודע כלל משום נדנוד איסור, והכל הוא ישר ב עיניו. 

כנ"ל.   נסתרת  בעצמה  שההסתרה  הסתרה,  שבתוך  הסתרה 

מלובש   שם  גם  ההסתרה,  ההסתרה שבתוך  בתוך  גם  ובאמת 

התורה אותיות  דהיינו  יתברך,  חיות  [ג]  השם  אין  בלעדו  כי   ,

דברי אלקים ריבוי העבירות הפך    דייל  רק שע  , לשום דבר כנ"ל

עד    , ורה לפתיותלגמרי, עד שנהפך אצלו מחכמות הת[  ד]  חיים

זה בעצמו שנעשה לו כהיתר כנ"ל, שזה   לושאינו יודע כלל אפי

בחי' הסתרה שבתוך הסתרה כנ"ל. ע"כ צריך לגלות ההסתרות 

שהוא  המלכות,  לתוך  ימים  אריכות  שממשיך  ע"י  וזה  הנ"ל, 

וע כנ"ל.  דעת  בתוך   דייל  בחי'  שאפי'  לידע  יוכל  הדעת  זה 

ה שבתוך הסתרה, גם  בתוך ההסתר  לו, ואפיהההסתרה בעצמ

ומאחר שיודע שאפי'    תברךים  שם מלובש הש דהיינו התורה. 

נתגלין   בעצמו  מזה  השי"ת,  שם  יש  ההסתרות  בתוך 

שבתוך   מהסתרה  ואפילו  תורה.  מהם  ונעשה  ההסתרות, 

כי באמת גם שם מלובש הש נעשה תורה.  ,  ברךיתם  הסתרה 

כנ"ל תורה  שהש  , היינו  יודעין  היו  שלא  מחמת   תברך ים  רק 

ההסתרות  בחי'  הוא  בעצמו  זה  שם,  כשיודעין   , נסתר  ותיכף 

בעצמו נתהפכה ההסתרה    הזדי  יל  נסתר שם, ע  ברךיתם  שהש

דעת, והוחזרה התורה שנסתר    ווונעשה ממנ  השבתוך הסתרה 

שהש  שיודע  מאחר  לדעת,  וכיון    ברךיתם  כאן  שם.  נסתר 

ממנ ונעשה  לדעת,  הסתרה  ההסתרה שבתוך  תורה,    זושנחזר 

התורה מכרזת   אזי  אורייתא  בבחי'  אותם,  מוכיחה  בעצמה 

 . אחרי נח  . זוהר שמיני לו}  עד מתי פתיים תאהבו פתיקמייהו  

קכ וצ{. ונשא  מכרזת  התורה  באמת  כי  תמיד,  .  ומוכיחה  ועקת 

א )משלי  פתיים  (  כמ"ש  מתי  עד  וכו'  תקרא  הומיות  בראש 

וכו' מחמת   , תאהבו  התורה  של  הכרוז  קול  שומע  שאינו  רק 

ומאחר שנתגלו ונחזרו ההסתרות ונעשה מהם    , "ל ההסתרות הנ

תורה ע"י הדעת כנ"ל, אזי תיכף כשנעשה מהם תורה, התורה  

אותם   מוכיחה  וכו'בעצמה  פתיים  מתי  )שם    כנ"ל  עד  וז"ש   :

הנ"ל, שעי"ז    דייל  , שעפיה פתחה בחכמהא(  ל ודעת  החכמה 

ע כנ"ל,  תורה  מהם  ועושין  ההסתרות  פיה  זה    דייל  מגלין 

בעצמה  היי  , פתחה שהתורה  קמייהו,  מכרזת  אורייתא  בחי'  נו 

עסק התורה,   דייל  פותחת פיה ומוכיחה אותם כנ"ל: נמצא שע

ידה   על  כי  המלכות,  לתוך  ימים  אריכות  ממשיכין  ידה  שעל 

וע כנ"ל,  והמדות  הימים  לתוך  החיות  זוכין   דייל  ממשיכין  זה 

כנ"ל.   זה לדעת  ידי  הרחוקים   על  את  אפילו  להוכיח  יכולין 

 : כנ"ל , מהשם יתברך בבחי' הסתרה שבתוך הסתרה  חד ומא

ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר  (  )אסתר בוזה פי'  

וכו'  הנשים  כנ"ל.  מרדכי.  בית  המלכות  בחי'  זה  ובכל  , 
, זה בחי' התורה, שעל ידה ממשיכין החיות להימים  יום ויום

כנ"ל.   ופנימיות, היינוחצר ביתוהמדות  זה בחי' חיצוניות   ,  

וד המחשבות    , טבורים מחשבות  אף  שם,  הש"י  נסתר  שבכולם 

מהש הרחוקים  של  וזה  ברךיתם  והדיבורים  בית  .  חצר 
מלהנשים וקפצו  ,  עולם[  י] שון שנשו  , שנתרחקו  ממקומו של 

שכבר  אך  יתברך,  השם  אצל  קצת  היו  שכבר  ויש  מהשי"ת. 

בראשית  כמ"ש  )[יא]   , . וזה הנשים, לשון שכחה'שכחו אותו יתב 

ויש  ברךיתם  , שכבר שכחו את השנשני אלקים וכו'כי  א(  מ  .

זוכרים   ,  [יב] נשתה גבורתם  את השם יתברך, אך ששגם עתה 

להתגבר על יצרם. ובשביל זה נקראים בשם  [  יג]   לאל ידם ואין  

הנ"ל בחי'  ג'  מחמת  ויש  [יד]   נשים,  וכו',  וקפצו  שנשו  בחי'   .

.  בבחי' שכחה וכו', ויש שהם בבחי' נשתה גבורתם כנ"ל   טושהם

הם    דייל  וע זה  מהשרכל  מהם  ברךיתם  חוקים  נסתר  והש"י   ,

המלכות בחי'  היינו  ומרדכי  הנ"ל.  הסתרות  יכול    , בבחי'  הוא 

ע אותם,  ולהזהיר  ידילהוכיח  ימים    ל  בחי'  עסק התורה, שהוא 

שע  טזדותיומ שע  הזדי  יל  כנ"ל.  לדעת,  ידיזוכין  הזה    ל  הדעת 

מגלין ההסתרה שבתוך הסתרה ועושין ממנה תורה כנ"ל, ואזי  

כנ"ל קמייהו  מכרזת  וזה  אורייתא  שלום   .  את  לדעת 
דעת מהסתרה שבתוך הסתרה,    יזזה עושה   דייל  שע  , אסתר

וזה  [יח]  הסתר אסתירשהיא בחי' אסתר, בחי'   ומה יעשה . 
בחי'    , בה מההסתרה  כמ"ש  מהשעושה  תורה,  היינו  מה  , 

כנ"ל. כי מזה בעצמו שיודע שגם בתוך ההסתרה    ת וכו' העדו

שבתוך הסתרה יש שם השם יתברך, מזה בעצמו נעשה דעת,  

כנ"ל קמייהו  ואזי אורייתא מכרזת  וזה בעצמו   דהיינו תורה,   :

ולהוכיח כנ"ל, כי גורם ע ל  בחי' התוכחה שמוטל עליו להזהיר 

הזא  דיי התוכחה  וע"י  כנ"ל.  אותם  תוכיח  שהתורה  ת הדעת 

בבחי'   תהיה  שלא  המלכות  לתוך  ימים  אריכות  ממשיך  הוא 

הרבנות מקברת את בעליה, שזהו כשאין מוכיח את האנשים  

שיש לו ממשלה עליהם וכו' כנ"ל. אבל ע"י עסק התורה הנ"ל,  

אשר   עד  וכו',  דעת  בחי'  ימים  ואריכות  חיים  ממשיך  שעי"ז 

ידי שיוצא  נמצא  אותם,  ומוכיחה  קמייהו  מכרזת   אורייתא 

ממשיך    , תוכחה כי  כנ"ל,  לו  מזקת  והמלכות  הרבנות  אין  אזי 

 אריכות ימים לתוך המלכות, ע"י 

 

 
 שישיב )כלשון הפסוק(  -שישוב, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  א

 ישעיהו מד יט  לשה"כ ב

 בזוהר )ויקרא עג. ואמור צ:( קב"ה ואורייתא חד )ובלק"ה השכמת הבקר א' ב'(  ג

 לשה"כ ירמיהו כג לו  ד

 ההסתרה  -צומתר ה
 ממנה -ממנו, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  ו
 ממנה   -ממנו, ומתרלו   -תרלדבתקפא ו ממנה, -בדפו"ר ז
 מאד   -ומתרלו  ,מאוד -גם בדפו"ר ח
 ודיבורים   -ודבורים, ומתרצו  -גם בדפו"ר ט

]ועיין כאן פל"ח סוף אות ד'    .עיין חולין צא ופרש"י שם למה נקרא גיד הנשה שנשה )קפץ( ממקומו ועלה  י
 * הובא בפרש"י בראשית לב לג  שרבנו רמז כאן לגיד הנשה דייקא[ 

ע"ב    יא סוף  קב  סנהדרין  קה  עיין  שנשה  ישראל  מנשה  את  ששכח  ושהנשי  את    הקב"ה פרש"י  והשכיח 
 .ישראל 

 פרש"י[ * לשה"כ ירמיהו נא ל' ]ועי"ש  יב

 לשה"כ בראשית לא כט יג

 
 עיין פל"ח אות ד' שמבאר מדוע הן ג' בחי' והרי לעיל דיבר רק משתי הסתרות  יד
 מהם  -בתרלד טו

 ומדות   -ומידות מתרלו -גם בדפו"ר טז
 עושה    -ותרלד  בדפו"ר ,עושת –בתקפא  יז
 תיבת שלום לא באר ועיין פל"ח אות ה' ובאה"ל אות א'  יח

 תורה אור 
מד  יב    )יט(  ישעיה  ָיש ִׁ ְולֹא 

ְולֹא   ַדַעת  ְולֹא  ּבֹו  לִׁ ֶאל 
י   ַרְפּתִׁ ש ָ ֶחְציֹו  ֵלאמֹר  ְתבּוָנה 
ַעל   י  יתִׁ ָאפִׁ ְוַאף  ֵאש   ְבמֹו 
ר ְואֵֹכל   ָחָליו ֶלֶחם ֶאְצֶלה ָבש ָ ּגֶ
ְלבּול   ה  ֶאֱעש ֶ ְלתֹוֵעָבה  ְתרֹו  ְויִׁ

 ֵעץ ֶאְסּגֹוד:
ְידָֹוד   א  ָ ּוַמש ּ )לו(  כג  ירמיה 

ּכִׁ  עֹוד  רּו  ְזּכְ תִׁ א לֹא  ָ ש ּ ַהּמַ י 
ם   ַוֲהַפְכּתֶ ָברֹו  ּדְ יש   ְלאִׁ ְהֶיה  יִׁ
ְידָֹוד   ים  ַחּיִׁ ים  ֱאלֹהִׁ ְבֵרי  ּדִׁ ֶאת 

 ְצָבאֹות ֱאלֵֹהינּו: 
א ּיֹות  )כא(    משלי  הֹמִׁ רֹאש   ּבְ

יר   עִׁ ּבָ ים  ָערִׁ ש ְ ְתֵחי  פִׁ ּבְ ְקָרא  ּתִׁ
ַעד ָמַתי   (כב)  ֲאָמֶריָה ֹתאֵמר:

ים   ְוֵלצִׁ י  ֶפתִׁ ֵאֲהבּו  ּתְ ם  ָתיִׁ ּפְ
חָ  ים  ָלצֹון  ילִׁ ּוְכסִׁ ָלֶהם  ְמדּו 

ְנאּו ָדַעת: ש ְ  יִׁ
ְתָחה   ּפָ יָה  ּפִׁ )כו(  לא  משלי 
ַעל   ֶחֶסד  ְותֹוַרת  ְבָחְכָמה 

ֹוָנּה:  ְלש 
אסתר ב )יא( ּוְבָכל יֹום ָויֹום 
ֲחַצר   ְפֵני  לִׁ ְך  ְתַהּלֵ מִׁ ַכי  ָמְרּדֳּ
לֹום   ָלַדַעת ֶאת ש ְ ים  ש ִׁ ַהּנָ ית  ּבֵ

ּה:  ה ּבָ ָעש ֶ ר ּוַמה ּיֵ  ֶאְסּתֵ
ְקָרא יֹוֵסף בראשי ת מא )נא( ַוּיִׁ

י  ּכִׁ ה  ֶ ְמַנש ּ כֹור  ַהּבְ ם  ש ֵ ֶאת 
י   ֲעָמלִׁ ל  ּכָ ֶאת  ים  ֱאלֹהִׁ י  נִׁ ַ ַנש ּ

י:  ית ָאבִׁ ל ּבֵ  ְוֵאת ּכָ
ּבֹוֵרי   גִׁ ָחְדלּו  )ל(  נא  ירמיהו 
ָצדֹות   ּמְ ּבַ בּו  ָיש ְ ֵחם  ּלָ ְלהִׁ ָבֶבל 
ים  ְלָנש ִׁ ָהיּו  ְגבּוָרָתם  ָתה  ָנש ְ

נִׁ  ֹנֶתיָה  ּכְ ש ְ מִׁ יתּו  ּצִׁ רּו הִׁ ּבְ ש ְ
יֶחיָה:   ְברִׁ

ר   ַהְסּתֵ י  ְוָאֹנכִׁ )יח(  דברים לא 
ַעל   ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִׁ
י ָפָנה   ה ּכִׁ ר ָעש ָ ל ָהָרָעה ֲאש ֶ ּכָ

ים:  ים ֲאֵחרִׁ  ֶאל ֱאלֹהִׁ
ו   י  ואתחנן  דברים  ּכִׁ )כ( 

ָמה   ֵלאמֹר  ָמָחר  ְנָך  בִׁ ָאְלָך  ש ְ יִׁ
ים   טִׁ ּפָ ש ְ ְוַהּמִׁ ים  ְוַהֻחּקִׁ ָהֵעדֹת 

ֱאלֵֹהינּו ֲאש ֶ  ְידָֹוד  ה  ּוָ צִׁ ר 
 ֶאְתֶכם: 

 



 סו.          מוהר"ן                        וביום הביכורים נו                      קוטי      יל            

דעת   בחי'  שהוא  ימים  אריכות  שע"י  נמצא  כנ"ל.  התוכחה 

ימים   אריכות  ממשיכין  בעצמו  עי"ז  התורה,  ע"י  שממשיכין 

 :  הנ"ל לתוך המלכות כנ"ל

הסתרה,  ודע    ד שבתוך  ההסתרה  תוך  המלובש  שהתורה 

שהיא  מחמת  כי  תורה.  סתרי  היינו  דייקא,  גבוה  תורה  היא 

נו אצל אלו שעברו  צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלו, היי

ע"כ חשב   בהסתרה שבתוך הסתרה,  עד שנסתר מהם  הרבה 

לבל  תורה,  פשטי  שם  להלביש  לבלי  מחשבות  יתברך  השם 

, ויהיה הפגם גדול מאוד. על  [א] יוכלו הקליפות לינק משם הרבה

תורה,   סתרי  דייקא,  גבוה  תורה  שם  ומלביש  מסתיר  הוא  כן 

הקליפות לינק משם    , כדי שלא יוכלו[ב] ה' בעצמה    תשהיא תור

אני ולא מלאך ועברתי בארץ מצרים  ב(  בבחי' )שמות י  , הרבה

וכו' ולא  ה'  אני  השליח  ולא  ששם  [ג]  אני  מצרים  בארץ  כי   .

השם  ומוסתר  מלובש  דייקא  שם  כן  על  מאוד,  הקליפות  מקום 

, סתרי תורה. ע"כ  [ה]   ה' ממש  רת, היינו תו[ד]   יתברך בעצמו

הסתרה   שבתוך  מההסתרה  לדעת  דייקא  ומהפכה  כשחוזר 

כי   ממש.  ה'  תורת  דייקא  ממנה  ה'  נעשה  תורת  נסתר  שם 

 : סתרי תורה כנ"ל

 

ות  מלכות דקדושה, יש מלכות הרשעה, היינו מלכ  וכנגד  ה

.  [ז]   ראשית גוים עמלקד(  , כמה שכתוב )במדבר כ[ו]  המן עמלק 

זה  לעומת  בחי'  [ח]   וזה  הוא  דקדושה  מלכות  כי  לכל  ,  מאסף 

סוף דבר הכל נשמע את  ב(  וד(, כמ"ש )קהלת י )שם י  המחנות

. זה בחי' מלכות, כמה שכתוב )אבות פ"ג( אלמלא  האלקים ירא

  סוף דבר מוראה של מלכות. היינו שמלכות דקדושה היא בחי'  

המחנות בחי'    ,[ט] לכל  שהוא    , דקדושה  מאסף  דן  מחנה  בחי' 

דינא    . [י]   מאסף לכל המחנות דינא דמלכותא  י}כי  ב"ק   : גיטין 

כי מחמת שהוא ירא    , . ומלכות דס"א הוא מאסף ממון{[יא]   . גיק

יוציאו   מפיושלא  שיש  [יב]  בלעו  הקדושות  הנצוצות  היינו   ,

אצלו, על כן הוא מתגבר ומאסף ממון שהם נצוצי הקדושה. כי  

וכסף בזהב  שיש  עלאין  הגוונין  בחי'  שהם    [יג]  הם  ונחושת 

עשירות  תאוות  בחי'  וזה  מ[יד]  הממון.  בחי'  שהיא  .  [טו]   לכות, 

דן, שהוא   וע"כ עמלק שהוא מלכות הרשעה. רודף את מחנה 

מ כבחי'  )דברים  כמ"ש  כנ"ל.  דקדושה  וכו' ה(  לכות  בך  ויזנב 

אלקים ירא  בולא  דהיינו  דקדושה ,  מלכות  כח  להם  שאין  עת 

כנ"ל. כי מלכות המן עמלק, הוא היפוך   ירא אלקיםא בחי'  ישה

בח הוא  דקדושה  מלכות  כי  דקדושה.  לכל    י'מלכות  מאסף 

הרשעה   המחנות מלכות  שהוא  עמלק  המן  ומלכות  דקדושה. 

כדי  ממון  בתאוות  מתגבר  כי  כנ"ל.  ממון  מאסף  בחי'  הוא 

לתפוס כל הנצוצות הקדושה כנ"ל. אך אע"פ כן אינו מועיל לו  

יש כח במלכות דקדושה שהוא בחי' מרדכי, להוציא   כלל.   כי 

שאמרו  וזה  :    מאתו כל הממון וכל הנצוצות הקדושים שבלע

 כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ד ע"ב(  רז"ל )מגילה יו

זה מרדכי. היינו שמרדכי שהוא בחי' מלכות דקדושה כנ"ל  [  טז]

, בחי' התורה, כי אין  טוב לפניונתן לו חכמה ודעת כנ"ל. וזה  

  ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס אלא תורה )אבות פ"ו(.    טוב

שהמן    [יז] היינו  המן.  הוא  זה  כנ"ל,  דס"א  מלכות  בחי'  שהוא 

, בחי' התורה.  לתת לטוב לפני אלקים  [יח]  מאסף ממון כנ"ל. וזה

הממון   כל  ממנו  מוציא  דקדושה,  מלכות  בחי'  שהוא  שמרדכי 

כנ"ל. כי מרדכי מוציא ממנו   וכל הנצוצות, ונעשה מזה תורה 

. ועושה מזה  חיל בלע ויקיאנו, בבחי' )איוב כ(  [יט]   כל העשירות

 : [כ] אשת חיל  שנקראת תורה 

 

פרנס  ולפי הגדלת הדעת   ו כי  בנקל.  הפרנסה  ה  כן 

י )במדבר  כמ"ש  בדעת,  תולה  ולקטוא(  בנקל  העם    שטו 

סב}בשטותא   ד'  בשלח  דעת {: גס   . זוהר  שחסר  מי  כל  כי   .

לפי הגדלת   כאגם ו   :   ביותר, הוא יגע וטרח אחר הפרנסה ביותר

כמ בדעת,  תלוי  שלום  כי  השלום.  נתרבה  כן  שכתוב  הדעת  ו 

יא(   דעה)ישעיה  הארץ  מלאה  כי  וכו'  כבש  עם  זאב  .    וגר 

הפכים,  שני  ביחד  לגור  שיוכלו  בעולם,  נפלא  שלום  שיהיה 

לום, כי  הדעת נגדל הש  דייל  מחמת גודל הדעת שיהיה אז. כי ע 

א הדעת. כי כעס ואכזריות הו   ל ידינתבטל הכעס והאכזריות ע

  ק כסילים ינוחכעס בחי(  מהעדר הדעת, כמו שכתוב )קהלת ז

וכל מה שמתרבה הדעת מתרבה הרחמנות [כב] והשלום,    [כג]   . 

  השם גבולך שלום , בבחי' )תהלים קמז(  [כד]   וע"כ הפרנסה בנקל

 : חלב חטים ישביעך

וזה בחי'   גדול  שבועותז  שכל  בחי'  הוא  שבועות  כי   .

. כי גודל  [כו]   ורחמים גדולים  [כה]   וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון

ודל הדעת כנ"ל. כי בשעת מתן תורה נראה הרחמים תלוי בג

רחמים   מלא  כזקן  והובא }להם  יתרו,  ופ'  בשלח,  פ'  מכילתא 

יתרו פ'  וזקן הוא בישוב הדעת{[כז]   בפירש"י  ובזה תלוי  [כח]   .   ,

ורחמים   עליון  חסד  הוא  שבועות  וע"כ  כנ"ל,  הרחמים  גודל 

וזה בחי  גדולים המקוה של שבועות שהיא בחינות מקוה   נות : 

 כ"ש )כטשים, שהוא שער העליון מנון שערי בינה  מהח  של שער

( שהוא בחינות שכל ודעת עליון, בחי' חסד  [ל]   בכוונות שבועות 

בכל הצרות, לא: וע"כ המקוה מושיע    עליון ורחמים גדולים כנ"ל

. כי [לב]   מקוה ישראל מושיעו בעת צרהכמו שכתוב )ירמיה יד( 

מטהר מכל    הוא חסד עליון שמושיע מכל הצרות. וע"כ המקוה

( כמ"ש  להטומאות,  טהורים  ו(  יחזקאל  מים  עליכם  וזרקתי 

 .  וטהרתם וכו'
 

 
 עיין תורה לג אות ג'   זהכעין  א
ועי"ש אות יא שזה  ]בתורה כב שתורת ה' בחי' תורה שסביבות המצוה   * עיין ע"ז יט: ולעיל תורה כב אות י'  ב

ועיין תורה נט תנינא שהיא בחי' יקרה מאד שעל ידה הולכים מדרגא לדרגא ובחי"מ סימן טו מבואר  בחי' ירידה צורך עליה  
ועיין לק"ה ברכת המזון ד' כ' מעלת ה מסוכן שלא יפול לגמרי,  שבחו"ל היריד  ועיין באיבי הנחל תורה כ'  שזה רק ע"י א"י

 [ הכסופין על העשיה עצמה
   פסוק ה דרשת ההגדה של פסח על  ג
 ג' ב' חעיין לק"ה ר"  ד
 כדאיתא בזוהר ויקרא עג. קב"ה ואורייתא חד  ה
 'א טו ח-הוא אגג מלך עמלק בשמואלואסתר ט' כד. בהמן בן המדתא האגגי צורר כל היהודים  ו
 ראשית רשעתם עיין זוהר בשלח דף סה. ז
 קהלת ז' יד  ח
 עיין זוהר פנחס רע"מ דף רנו:  ט
 זהר ויחי רמג.  עיין ו  'ירושלמי ערובין פ"ה הלכה א פרש"י שם בשםבמדבר י' כה ו  י

ועיין תרומת הדשן    יא יח באיזה מלך מדובר  הל'  ועי"ש  פ"ה  ואבידה  עפ"י  שמא  סימן  ועיין רמב"ם גזילה 
. ועיין  כי אדעתא דהכי אנו קובעים דירה תחתיהם ומקבלים עלינו עולם ומשאםב נה. טעם החיוב  רשב"ם ב"

 חת"ס יו"ד סימן שיד וכן דעת רוב הפוסקים האחרונים שהוא דין תורה.  ועיין זוהר רע"מ משפטים קיח.
 לשה"כ ירמיהו נא מד  יב
 תורה כה אות ד' יג
 רך ממון אות לאשהיא עיקר ההסתרה הנ"ל עיין לקוטי עצות ע יד
 אות ד' שונא בצע מסטרא דמלכות 'עיין לעיל תורה ל  טו
 קהלת ב' כו  טז
 המשך הפסוק הנ"ל  יז
 המשך הפסוק הנ"ל  יח
 עיין אסתר ח' ב' יט
 ]כמבואר בפרש"י שם שהיא התורה[ * משלי לא י' כ

 
 גם  -מתרצו  כא
 ובפסחים סו: הכועס חכמתו מסתלקת  כב
 'תנינא אות ב 'ה קיט ותורה חולקמן תורה ק  'לעיל תורה לא אות א כג
 עיין תורה נט ע"י כעס נהפך חומה דהיינו עשירות לחימה. כד
)מקומו באריך תחת הגרון לפני התחלקות הכתפים והוא יומא דאזיל עם כולהו יומין(  עץ חיים שער טו פ"ה.  עיין    כה

  והיא תורה דעתיקא סתימאה.ועיין תורה לג אות אות ד' ואות ה' עה"פ יומם יצוה ה' חסדו שהיא אהבה שבדעת 
  עיין תורה קה ועיין שער הכוונות שבועות דרוש א' כו
 , ועיין שער הכוונות הנ"ל שמות כ' ב' כז
סוף מסכת קינים זקני תורה כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהם. מדרש אגדת בראשית פרק מ' נמצא  כח

זקן נוטריקון זה   -ני קראתיו קטן וקדושין לב  זקן וזקנה שאין בהם דעת א  -גם בראשית חכמה גידול בנים  
 קנה חכמה 

 מוהרנ"ת בתקפא  כט
 שער הכוונות שבועות דרוש א' הנ"ל  ל

 כן הגרסה בכל המהדורות בכל ולא מכל כדלקמן  לא
 יג ולא יד ח' שהביא רבנו. יזעיין יומא דף פה: ושם הוא ירמיה  לב

 תורה אור 
י    באשמות   ְוָעַבְרת ִּ )יב(  יב 

צְ  מִּ ַהז ֶה  ְבֶאֶרץ  ְיָלה  ַ ל  ב ַ ם  ַריִּ
ֶאֶרץ   ב ְ כֹור  ב ְ ָכל  י  יתִּ כ ֵּ ְוהִּ
ָמה   הֵּ ב ְ ְוַעד  ָאָדם  מֵּ ם  ְצַריִּ מִּ
ה   ֶאֱעש ֶ ם  ְצַריִּ מִּ י  ֱאלֹהֵּ ְבָכל  ו 

י ְידָֹוד: ים ֲאנִּ ָפטִּ  ש ְ
ְרא ֶאת    בלקבמדבר   כד )כ( ַוי ַ

ֹאַמר   ַוי  לֹו  ְמש ָ א  ָ ש   ַוי ִּ ק  ֲעָמלֵּ
יתוֹ  ְוַאֲחרִּ ק  ֲעָמלֵּ ם  ֹויִּ ג  ית  אש ִּ   רֵּ

ד:  י אֹבֵּ  ֲעדֵּ
י   ֶגל    (כה)במדבר  ד ֶ ְוָנַסע 

ְלָכל   ף  ֵּ ְמַאס  ָדן  י  ְבנֵּ ה  ַמֲחנֵּ
ְצָבאֹו   ְוַעל  ְבאָֹתם  ְלצִּ ֲחֹנת  ַ ַהמ 

י:   ד ָ יש ַ ן ַעמ ִּ יֶעֶזר ב ֶ  ֲאחִּ
ֹל   ַהכ  ָבר  ד ָ קהלת יב )יג( סֹוף 
ְוֶאת   ְיָרא  ים  ָהֱאלֹהִּ ֶאת  ָמע  ש ְ נִּ
ל   כ ָ ֶזה  י  כ ִּ מֹור  ש ְ ְצֹוָתיו  מִּ

 ָהָאָדם: 
ר  כי תצא  ברים  ד כה )יח( ֲאש ֶ

ל   כ ָ ָך  ב ְ ב  ַוְיַזנ ֵּ ֶרְך  ד ֶ ב ַ ָקְרָך 
ף   ָעיֵּ ה  ְוַאת ָ ַאֲחֶריָך  ים  לִּ ֱחש ָ ַהנ ֶ

ים:  א ֱאלֹהִּ ַע ְולֹא ָירֵּ  ְוָיגֵּ
ֹוב   ט  י ְלָאָדם ש ֶ קהלת ב כו( כ ִּ
ְוַדַעת   ָחְכָמה  ָנַתן  ְלָפָניו 
ְנָין  עִּ ָנַתן  ְוַלחֹוֶטא  ְמָחה  ְוש ִּ

ְכנוֹ  ְולִּ ְלטֹוב  ֶלֱאסֹוף  ת  ָלתֵּ ס 
ֶהֶבל   ֶזה  ם  ג ַ ים  ָהֱאלֹהִּ י  ְפנֵּ לִּ

ַח:  ְרעו ת רו   ו 
ו    ֶאנ  ַלע ַוְיקִּ ל ב ָ איוב כ )טו( ַחיִּ

ל: ו  אֵּ נ  ש ֶ ְטנֹו יֹרִּ ב ִּ  מִּ
י   מִּ ל  ַחיִּ ת  ש ֶ אֵּ )י(  לא  משלי 

 : ְכָרה  ים מִּ ינִּ נִּ ְ פ  ְמָצא ְוָרחֹק מִּ  יִּ
טו   בהעלותך  במדבר   יא )ח( ש ָ

ָברֵּ  ְוָטֲחנו   ְוָלְקטו   אֹו  ָהָעם  ם  ַחיִּ
רו ר   ָ פ  ב ַ לו   ְ ש   בִּ ו  דָֹכה  מ ְ ב ַ ָדכו  
ַטְעמֹו   ְוָהָיה  ֻעגֹות  אֹתֹו  ו   ְוָעש 

ֶמן:  ָ ד ַהש   ַטַעם ְלש ַ  כ ְ
ם   עִּ ב  ְזאֵּ ְוָגר  )ו(  יא  ישעיה 
ץ   ְרב ָ יִּ י  דִּ ג ְ ם  עִּ ר  ְוָנמֵּ ֶבש   כ ֶ
ו ְוַנַער   יא ַיְחד ָ ְמרִּ יר ו  ְכפִּ ֶגל ו  ְועֵּ

ם: ג ב ָ  ָקטֹן ֹנהֵּ
ֲחָך  קהלת ז )ט( אַ  רו  ל ב ְ ַבהֵּ ל ת ְ

ים   ילִּ סִּ יק כ ְ חֵּ י ַכַעס ב ְ ְכעֹוס כ ִּ לִּ
ַח:  ָינו 

ְך   לֵּ בו  ם ג ְ ָֹ תהילים קמז )יד( ַהש 
ְך:  יעֵּ ב ִּ ים ַיש ְ ט ִּ ֶלב חִּ לֹום חֵּ  ש ָ

ל   ָראֵּ ש ְ יִּ ה  ְקוֵּ מִּ )ח(  יד  ירמיה 
ְהֶיה   ה תִּ ָ ת ָצָרה ָלמ  עֵּ יעֹו ב ְ מֹוש ִּ
ן:  ַח ָנָטה ָללו  ְכאֹרֵּ ָאֶרץ ו  ר ב ָ גֵּ  כ ְ

י  יח ְוָזַרְקת ִּ )כה(  לו  זקאל 
ם   ֶ ְטַהְרת  ו  ים  ְטהֹורִּ ם  ַמיִּ יֶכם  ֲעלֵּ
ל   כ ָ מִּ ו  יֶכם  ֻטְמאֹותֵּ ֹל  כ  מִּ

ר ֶאְתֶכם:  יֶכם ֲאַטהֵּ לֵּ ו  ל   ג ִּ

 



 ן" וביום הביכורים נו                         מוהר                         קוטייל      :   סו
כ המקוה שמושיע "וע, )השבת נ('  בלא עון וכוא אין יסוריןכי

הוא מטהר מכל הטומאות ומכל , במכל הצרות ומכל היסורים
' שהוא בחי, נוןקוה של שער המ' בחימן ' וזה בחי: החטאים

מאמר ) דשבת ק(, 'וזה בחי: דעת' כי המן בחי, דעת גדול
כי . עתהתגלות הד' זה בחי, מאמר פתוח. פתוח נאמן פשוט

מפיו דעת ) משלי ב(ש "כמ, ר הוא התגלות הדעתהדיבו
) 'שמות ו(ש "כמ, ]ג [ובמצרים שהיה הדעת בגלות. ותבונה
זוהר וארא {]ד[היה גם הדיבור בגלות , לא נודעתי להם' ושמי ה

וכשיצאו ממצרים ). 'שם ד (כבד פה וכבד לשון' בבחי, }:כה
מאמר ' וזה בחי. ]ה [יצא ונפתח הדיבור, שיצא הדעת מהגלות

,  התגלות הדעתועל ידי. שנפתח הדיבור ונתגלה הדעת, פתוח
וזה .  ועושהחוניכר שהוא נאמן מבטי, י"נתפשט נאמנות הש

אבל במצרים שהיה . ל"נאמן פשוט שנתפשט נאמנותו כנ' בחי
ושמי י "וזה שפרש. לא נתפשט ונתגלה נאמנותו, הדעת בגלות

 ל ידישע.  שליואמיתיתלא נכרתי במדת , לא נודעתי להם' ה
כי , ל"ז לא ניכר נאמנותו כנ"עי, שלא נתגלה הדעת במצרים

יהיבא כתיבא ] ז[ אנכי' בחיוזה   : ל"החסד תלוי בדעת כנ
 נתינת התורה נפתח דייל שע). השבת ק(נאמנים אמריה 

וזה , ל"ז נתפשט נאמנותו כנ"ועי, ל"המאמר ונתגלה הדעת כנ
 וזה  : ל"ן פשוט מאמר פתוח כננאמ' בחי, נאמנים אמריה' בחי
מאמר פתוח נאמן פשוט ' בחי, אמןנאמר מת " רמן' בחי
אכלו בני ישראל כ "וע. ל"דעת גדול כנ' כי המן הוא בחי, ל"כנ

   :)ה"אבות פ( כי בן ארבעים לבינה ]ח[ את המן ארבעים שנה
 את המן אכלו ארבעים שנה) חקידושין ל(ל "שארז וזהח 

יום אלא עוגה שהוציאו ממצרים '  ל שנה חסר'והלא ארבעי
היה ראוי , הדעת' כי באמת המן שהוא בחי. טעמו בה טעם מן
בינה '  כי ארבעים הוא בחי,שנה בשלימות' שיאכלו אותו מ

היה , דהיינו תיכף שיצאו ממצרים ונתגלה הדעת. ל"ודעת כנ
עוגה שהוציאו , ל"ז תרצו רז" וע,ראוי שיאכלו המן תיכף

כי השלום תלוי . טעמו בהם טעם מן, מצותהיינו ה, ממצרים
אך יש מחלוקת שהוא . ומחלוקת הוא היפך הדעת, ל"בדעת וכנ

יותר מהדעת , שהוא באמת דעת גדול מאוד, ]ט [לשם שמים
, כי באמת זה המחלוקת היא אהבה ושלום גדול. ]י [של שלום

לא זזו ] יא[ פהּאת והב בסו) ב"קידושין ל ע(ל "כמו שאמרו חז
) ה"אבות פ(ל "וזה שאמרו רז. שנעשו אוהבים זה לזהמשם עד 

היינו שבאמת היא ,  לשם שמים סופה להתקייםיבמחלוקת שהוא
את והב ש "כמ, אהבה' בחי, וזה סופה להתקיים. ל"אהבה כנ

 ]יג [הדעת' כי משה הוא בחי, משה' וזה בחי. ל" כנפהּבסו
ת "הוא רמשה כ "וע. מחלוקת לשם שמים' שהוא בחי

. ]טו [מחלוקת לשם שמים' שהם בחי, )יד(ילל האי משחלוקת מ
י "ר הגאולה עכי עיק, ]טז [י משה"כ היה גאולת מצרים ע"וע

, 'הוציא אתכם וכו' וידעתם כי ה יז)זשמות ט(ש "כמ, הדעת
, מצותדהיינו עוגה ' וזה בחי. )ויקרא כג( 'למען ידעו וכו

ש "כמ, מחלוקת'  היא בחיכי מצה. שהוציאו ממצרים

, וזהו שהוציאו ממצרים. אנשי מצותך יהיו כאין) אישעיה מ(
בוודאי לא ,  כי במצרים שהיה הדעת בגלות,שהוציאו דייקא

וזה עוגה . ל"כי זה תלוי בדעת כנ, היה מחלוקת לשם שמים
, מחלוקת' היינו שהמצה שהיא בחי, שהוציאו ממצרים

טעמו , ששם היה הדעת בגלות, שהוציאו ממצרים
המחלוקת מן הגלות ' שהוציאו בחיכי לאחר . בהם טעם מן

' שהיא בחי, דעת גדול' היה בהם טעם מן שהיא בחי, מצרים
לחם מן ) זשמות ט(' בחיוזה   :]יח[ ל"מחלוקת לשם שמים כנ

לחם את ) התהלים ל(ש "כמ, לחמה לשון מ, הנאמר במןהשמים
' הוא בחי, היינו שהמן שהוא הדעת. מחלוקת' בחי, לוחמי

כ דתן ואבירם שחלקו על משה "וע. ל"מחלוקת לשם שמים כנ
'  פ רבהשמות{ והותירו ממנו, כ בהמן"פגמו ג, שהוא הדעת

'  כי המן הוא בחי.}]כ [י בשלח" והובא בפירש]יט [כה' ופ' א
ג תצוה דף קפ(בזוהר הקדוש  ש"וז  : ל"משה כנ' הדעת בחי

מחלוקת לשם ' כי מצה שהיא בחי, כי מצה היא אסוותא) ב"ע
י שלום הוא כ. הוא רפואה, ל"שלום כנ' בחי, עתד' בחי, שמים
' שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה) זישעיה נ(ש "כמ, רפואה

, ו הוא מחמת העדר השלום"כי עיקר החולאת ח. ורפאתיו
ושלום , ]כא [מתגבר על חבירו' שיסוד א, היינו מחלוקת היסודות

 כי אין ,)יודברים ( שנקרא מצה לחם עוני וזה:  הוא רפואה
שמואל (ש " כמחולה' וזה בחי. }אנדרים מ{ן הדעת עני אלא מ

, ל"ומצה היא אסוותא כנ. מדוע אתה ככה דל בן המלך) גב י
   :ל" רפואה להעוני כנכבאי שהוזה לחם עוני

יך לזכך ולטהר את צר,  למחלוקת לשם שמיםולבא ט
. )'ישעיה נ( אלביש שמים קדרות'  בבחיהשלא יהי, השמים

כי יש בלב .  אנחה באמתדייל השמים היא עולזכך ולטהר את 
והוא נושא עליו כל , רוח הדופק שהיא מתחלת התולדה

 והרוח .)שקורין זאפטין(כד וכל הדמים וכל המיצות כגהליחות
י הליכתו ונישובו " וע,הולך ונוקש בכל האיברים, הדופק הזה

שלא ,  העיפושהוא מנענע ומנשב ומנפץ אותם מן, בהם
שהוא מנפץ ,  כמו הרוח המנשב בים,לויתעפשו ולא יתקלק

ועיקר . ומנשב ומהפך ומגיס המים שלא יתעפשו ולא יתקלקלו
, ]כה [כי מחמת שהידים עסקניות. נישוב הרוח הדופק בהידים

כ הדאקטר כשמניח ידו על "וע. צריך לנשב ולנפץ אותם ביותר
מחמת ששם בידים עיקר הילוך . ]כו [יודע כל ענין החולה, הדפק

וצריך שילך . ל"שהוא נושא הכל עליו כנ, ל הלבשדופק הרוח ה
,  ויש נחש :זה הרוח הדופק תנועה מסודרת כתיקונו וכסידורו

 שהואכחט מלאכות "ל' היינו בחי. ]כז[ עצבות רוח שעל ידה בא
י עצבות רוח אין "וע. ז בא עצבות רוח"עי, ]כט [זוהמת הנחש

 מחמת שאין , כבדיםלברים ואזי נעשים הא,הרוח דופק כסידורו
וידי ) זשמות י(' ואזי הידים בבחי.  כסדררוח הדופק מנשב בהם

ששם עיקר רוח הדופק , כי עיקר הכבידות בהידים. משה כבדים
  . ל"כנ

 

                                         
כנראה שנמחק (בתקפא יסירין .  יסורין-לד ר ותר"דפו א
 )'הו
כנראה ( בתקפא היסירין.  היסורים-ר ותרלד "דפו ב

 )'שנמחק הו
עיין לעיל תורה כא אות יא הגלות אינו אלא לפי  ג

מ "ובלק, ולקמן תורה קה ותורה רנ. חסרון הדעת
 . ותורה יז' תנינא תורה י

 .  ותורה עח מהעיין לעיל תורה ד
 . ן סימן פח"ות הרעיין שיח ה
ו

קצר או '  לא ברור אם הוא ו-ר"בדפו,  אמיתות-בתרלד 
 .יוד

 'ב' שמות כ ז
 שמות טז לה*  ח
  'עיין תורה סד אות ד ט
. בהוי מחלוקת שב בתש"ע' עיין תורה סא אות ה י

ע אהב את רבי רבי יוחנן בן "שר: ועיין ערכין טז
וכשאין דעת עיין . נורי על שהיה מוכיח אותו

                                         
. פדמ "ועיין ב. שהמוכיח הוא שנוא: ובות קהכת

רבי יוחנן יצא מדעתו מצער על שאיבד את ריש 
.  בכל הלכה שאמר לומקשה כד קושיותלקיש שהיה 

י שמח ברב כהנא שהקשה לו "שר. ק קיז"ועיין ב
   .קושיות

 במדבר כא יד  יא
יב
  שהיא-בתרלד 
ש גם "עי' תורה טו אות ז', אות ז' תורה ו יג

תורה כא ', אות י' תורה כ, ל"ון לכהאריזבהערות צי
,  קטותורה, תורה מג', תורה לו אות ב, אות יא
. תורה כו תנינא, טו', ט', תנינא אות ז' תורה ה

 .תורה עב תנינא
 כמובא במגלה עמוקות אופן עד יד
 ה משנה יז"אבות פ טו
  זט' במדבר כ טז
 ובתשכט תוקן) שמות יז(בתקפא  יז

                                         
 ,אמר משה הוא הלחםפ וי"עיין תורה נח עה יח

 .הלחם מן השמיםלחם ' שמשה רבינו בחי
 .'פרשה כה פסקא יוב , פסקא כט'פרשה אב יט

 .'ובתנחומא בשלח כד ותצוה ז
 'שמות טז כ כ

כן ו ]א"דף כ סוף ע [ל לעיל סוף תורה יד"כנ כא
יז ' בספר בוצינא דנהורא לרבי ברוך ממזבוז עמ

וש דר) קסובר(ובעמוד העבודה  .י"במהדורת תש
ועיין ) ברוקלין תשסד' רפ מהדו' עמ(המחשבה לד 

ת חסידים מסכת ומשנ. 'א' עיין שערי קדושה א
שם מבואר שהיא מחלוקת הרע ' א אות א"ההרכבה פ

 .שביסודות על הטוב שבהם
  שהוא- שהיא ומתרלו –ר ותרלד "גם בדפו כב
כג
  הליחית-בתרלד 
 ) זאפטין( שקורין -ר "בדפו כד
: סוכה כו. ח גמרא שבת יד"ז מ"משנה טהרות פ כה

שרש .  ק"ג מ"ח שער כב פ"עיין עו .נדה נח

                                         
ך כפולים בימין "הדינים בזרועות כי הם סוד מנצפ
 ושם בשער לא .ושמאל לכן הקליפות נאחזות שם

 .ל ידים עסקניות"ס שארז"וז. ב"פ
' א אותיות ג"ח פ"עיין משנת חסידים מסכת גמ כו

 'עד ו
' ל נד ו"צ[סג , ו נגישעיה] יג[עיין משלי טו *  כז

 שעצב נקרא עיין קהלת יעקב ערך עצב[] 'וסג י
 ]ועיין תורה קפט. יסוד דקטנות ונקרא נחש

כח
  שהיא-בתרלד 
 דהיינו קלקול ' תנינא אות ח'עיין לקמן תורה ח כט

ש ועיין כלבו על ההגדה בפיוט אילו "המדמה עי
שבהר סיני נתבטל הספק ' קרבנו להר סיני וכו

 .מלבם
  האיברים-ומתרלו , ר האברים"דפוגם ב ל

 תורה אור
י ְיֹדָוד ִיֵתן) ו(משלי ב  ּּכִ

ָּחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה ּ ּ ּ: 
ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם) ג(שמות ו 

ֵאל ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ
ִמי ְיֹדָוד ֹלא נֹוַדְעִתי ָדי וׁשְ ּׁשַ ּ ּ

 :ָלֶהם
ָאֹנִכי ְיֹקָוק) ב(כ  יתרו שמות

ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץֱאֹל ֶָהיך ֲאׁשֶ ָ

ית ֲעָבִדים  :ִמְצַרִים ִמּבֵ
ה ֶאל) י(שמות ד  ַּויֹאֶמר מׁשֶ

י ֲאֹדָני ֹלא ִאיׁש ְיֹדָוד ּבִ
ם ם ִמְתמֹול ּגַ ְּדָבִרים ָאֹנִכי ּגַ ּ
ְרך ֶאל ם ֵמָאז ַדּבֶ ְלׁשֹם ּגַ ִָמׁשִ ּ ּ
י ְכַבד ֶפה וְכַבד ַּעְבֶדך ּכִ ּּ ָ

 :ָלׁשֹון ָאֹנִכי
ּוְבֵני) לה (טזבשלח  שמות

ָרֵאל ָאְכלו ֶאת ַהָמן ִּיׂשְ ּ
ָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ִעים ׁשָ ַאְרּבָ
ֶבת ֶאת ַהָמן ָאְכלו ֶּאֶרץ נֹוׁשָ ּ
ָנַען  :ַעד ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ

ן) יד(כא  חקת במדבר ַעל ּכֵ
ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ְיֹקָוק ֶאת ֵיָאַמר ּבְ
סוָפה ְוֶאת ַהְנָחִלי ָּוֵהב ּבְ םּ

 :ַאְרנֹון
ַּויֹאֶמר) ו(טז בשלח שמות 

ֵני ל ּבְ ה ְוַאֲהֹרן ֶאל ּכָ ֹמׁשֶ
י ְיֹקָוק ָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶתם ּכִ ִּיׂשְ

 :הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ְלַמַען) מג(כג  אמר ויקרא

י ַבֻסּכֹות ֵּיְדעו ֹדֹרֵתיֶכם ּכִ ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְבִתי ֶאת ּבְ ּהֹוׁשַ

הֹוִציִא י אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםּבְ
 :ֲאִני ְיֹקָוק ֱאֹלֵהיֶכם

ם ְוֹלא) יב(ישעיה מא  ְּתַבְקׁשֵ
י ַמֻצֶתך ִיְהיו ִּתְמָצֵאם ַאְנׁשֵ ָ ּ

י ִמְלַחְמֶתך ְָכַאִין וְכֶאֶפס ַאְנׁשֵ ּ ּ: 
ַּויֹאֶמר) ד(טז בשלח שמות 

ה ִהְנִני ַמְמִטיר ְיֹקָוק ֶאל ֹמׁשֶ
ָמִים ְו ָיָצאָּלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ

יֹומֹו ָּהָעם ְוָלְקטו ְדַבר יֹום ּבְ ּ
תֹוָרִתי ְְלַמַען ֲאַנֶסנו ֲהֵיֵלך ּבְ ּ ּ ּ

 :ִאם ֹלא
ְלָדִוד ִריָבה) א(תהילים לה 

ְיֹדָוד ֶאת ְיִריַבי ְלַחם ֶאת
 :ֹלֲחָמי

ְוֹלא) כ(טז בשלח שמות 
ה ַויֹוִתרו ְמעו ֶאל ֹמׁשֶ ּׁשָ ּּ
ים ִמֶמנו ַעד ּבֶֹקר ַוָיֻר ֲּאָנׁשִ ּ ּ םּ

ּתֹוָלִעים ַוִיְבַאׁש ַוִיְקֹצף ֲעֵלֶהם ּ ּ
ה  :ֹמׁשֶ

ּבֹוֵרא ִנוב) יט(ישעיה נז 
לֹום} \ִניב{\ לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ ׂשְ

ָּלָרחֹוק ְוַלָקרֹוב ָאַמר ְיֹדָוד
 :ּוְרָפאִתיו
ַּויֹאֶמר לֹו) ד(ב יג -שמואל

ן ַהֶמֶלך ָכה ַדל ּבֶ ְַמדוַע ַאָתה ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ
ּבֶֹקר  ּבֶֹקר ּבַ יד ִליּבַ ֲּהלֹוא ַתּגִ

ַּויֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ָתָמר ּ
ֹלם ָאִחי ֲאִני ֹאֵהב  :ֲאחֹות ַאְבׁשָ

ַמִים) ג(ישעיה נ  יׁש ׁשָ ַאְלּבִ
סוָתם ים ּכְ ק ָאׂשִ ַּקְדרות ְוׂשַ ּ: 

ה) ו(ישעיהו נד  י ְכִאׁשָ ּּכִ
ְֲעזוָבה ַוֲעצוַבת רוַח ְקָרָאך ּ ּ ּ

י ִת ת ְנעוִרים ּכִ ָּמֵאסְּיֹקָוק ְוֵאׁשֶ
 :ְָאַמר ֱאֹלָהִיך

ְּוֵהָמה ָמרו) י(ישעיהו סג  ּ
ְְוִעְצבו ֶאת רוַח ָקְדׁשֹו ַוֵיָהֵפך ּ ּ ּ ּ

ם  :ָּלֶהם ְלאֹוֵיב הוא ִנְלַחם ּבָ
ֵמַח ֵייִטב)יג(משלי טו   ֵלב ׂשָ

ָּפִנים וְבַעְצַבת ֵלב רוַח ְנֵכָאה ּּ ּ: 
ִויֵדי) יב( יז בשלחשמות 

ֵבִדים ַוִיְקחו ֶא ה ּכְ ּמׁשֶ ֶבןּ
ב ָעֶליָה ימו ַתְחָתיו ַוֵיׁשֶ ַּוָיׂשִ ּּ ּ
ְּוַאֲהֹרן ְוחור ָתְמכו ְבָיָדיו ִמֶזה ּ ּ ּ
ֶּאָחד וִמֶזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ּ

ֶמׁש ֱּאמוָנה ַעד ּבֹא ַהׁשָ ּ: 



 מוהר"ן   סז.                             וביום הביכורים נו                                   קוטייל    
ק העצבות רוח להידים , כי עיקר מזי[א] עצבון ידיםוזה בחי' 

כבדים אזי מכבידין יותר על הרוח הדופק,  בבריםכנ"ל. וכשהא

שנחלש יותר הרוח הדופק, נעשים ונחלש עוד יותר. וע"י 

עוד יותר  דבריםדים עוד יותר. וכן ע"י שנעשים האכב גבריםהא

וכן חוזרת חלילה,  כבדים, נחלש הרוח הדופק עוד יותר ויותר.

עד שיוצאת נפשו חס ושלום. וע"י האנחה, הוא מחיה ומבריא 

את הרוח הדופק, וניצול מהעצבות רוח. וחוזר הרוח הדופק 

ומנשב כסדר בכל האברים, ובפרט בהידים. ועי"ז מזכך את 

, שהם בחי' יד [ה] אש ומים כי הידים הם בחי' שמים,השמים, 

כפים אל  לנשא לבבינו איכה ג( )א וזה  : [ו] ימין ויד שמאל

. שצריך לישא את הלב, היינו הרוח הדופק שבלב, אל בשמים

, כי מזה נזדכך השמים אל אל בשמיםאל הידים כנ"ל. וזה 

, שצריך כי אשא אל שמים ידיב( בחי' )דברים לוזה   כנ"ל: 

 :  לישא את הידים, שיהיה נעשה מהם בחי' שמים כנ"ל

שעל ידה נושא  ,שמים ע"י אנחהוכשמזכך את הידים בחי' 

הרוח שבלב אל הידים, ועי"ז נזדככין הידים והשמים כנ"ל, אזי 

הוא בחי' מחלוקת לשם שמים. כי כל הדיבורים מקבלין מן 

לעולם ה' ט( שם כל הדיבורים, כמ"ש )תהלים קי השמים, כי

שמקבלין מן השמים מקבלין מן  זבורים. והדדברך נצב בשמים

ירעם ז( , בחי' )איוב לירעם בשמים ה'ח( ם יחי' )שהרעמים. ב

. נמצא שמקבלין הדיבורים מהידים, כי הן הן אל בקולו נפלאות

בחי' שמים, ששם כל הדיבורים. ועיקר הקבלה ע"י בחי' רעמים, 

שנתתקן ע"י אנחה, שעל ידו נתנשאים  ,היינו בחי' רוח הדופק

 ץ הכלמנפהידים לשמים. כי הרוח הדופק שהולך ומנשב ו

כנ"ל. כי  ירעם בשמים ה'ועיקר בהידים, זה בחי' רעמים, בחי' 

לעולם ה' בחי' שמים כנ"ל. ושם כל הדיבורים בחי' חהידים הן 

כנ"ל, נמצא שמקבלין הדיבורים מהידים.  נצב בשמים טדברך

 ובשאר נביאים [י] הנאמר במשה כאשר דבר ה' בידוזה בחי' 

תם כנ"ל: וכל כל הדיבורים ומשם מקבלין או שם. כי [יא]

הדיבורים שמקבלין משם, היינו מבחי' ידים, בחי' שמים, בחי' 

אין לגנות את המקבל, אף אם אין הלכה כמותו, מאחר  ,רעמים

 [יב] דברי אלקים חייםשקבלם מן השמים. וע"כ באמת אלו ואלו 

 . ומה שאין הלכה כמותו, זה א"א לנו להבין ולהשיג{:גרובין יע}

, שעליהם נאמר ים, שמשם קיבל הדיבוריםכי זה בחי' רעמ ,[יג]

נפלאות תמים ינו שהם באמת . דהיבקולו נפלאות ה'יד ירעם

כי זה בחי' דרכי ה' שא"א  ,, וא"א לנו להשיג זאת[טו] דעים

 [טז] להשיג, היינו בחי' צדיק וטוב לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו

לא השיג זאת, וע"ז ביקש  רשע ורע לו, שאפי' משה רבינו ע"ה

(. כי צדיק וטוב לו, זה יז) דרכיך הודיעני נא אתג( שמות ל)

הצדיק שהלכה כמותו. צדיק ורע לו זה בחי' הצדיק שאין  'בחי

הלכה כמותו. רשע וטוב לו זה בחי' הרשע שמקורב להצדיק 

שהלכה כמותו. רשע ורע לו זה בחי' הרשע שמקורב להצדיק 

כי הם בחי' . ואפילו משה לא השיג זאת, [יח] שאין הלכה כמותו

 שא"א להשיג ,נפלאות תמים דעיםדרכי ה', בחי' רעמים, שהם 

. ועל כן כשמקבלים דיבורים מן השמים, מבחי' ידים, בחי' [יט]

רעמים כנ"ל, אין לגנות אותו, אף אם אין הלכה כמותו. כי זה 

דברי אלקים לשם שמים, שבאמת אלו ואלו  כתובחי' מחלוק

, נפלאות תמים דעיםכי הוא , רק שאי אפשר להשיג זאת. חיים

ברוחו שמים ו( פירוש )איוב כוזה   :  בחי' רעמים כנ"ל

חוללה ידו נחש בריח, הן אלה קצות דרכיו ומה  כאשיפרה

 וברוח. שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורותיו מי יתבונן
, היינו בחי' הרוח הדופק הנ"ל המנשב בידים שמים שפרה

, כי ע"י ו שמים שפרהברוחשהם בחי' שמים כנ"ל. וזהו בחי' 

הרוח הדופק הנ"ל, הוא מזכך ומשפר השמים שהם הידים, 

וזה  :  כנ"ל אל בשמים נשא לבבינו אל כפים אלבבחי' 

, שעי"ז עושה חלל בהידים שהיו חללה ידו נחש בריח

העצבות רוח שהוא זוהמת הנחש כנ"ל:  דייל כבדים וסתומים ע

 ,פק מנשב כסדרואזי כשמבטל בחי' זוהמת הנחש, והרוח הדו

ואזי מקבלין מהם דבורים  ,ואזי נתנשאין הידים, ונזדכך השמים

בחי' מחלוקת לשם שמים, שזה בחי' דרכי ה', כי באמת אלו 

, הן אלה קצות דרכיוכנ"ל. וזה  דברי אלקים חייםואלו 

היינו שזה בחי' דרכי ה', בחי' צדיק וטוב וכו', שא"א להשיג 

ומה כנ"ל. וזה  תמים דעים נפלאותכנ"ל, בחי' רעמים שהם 
, שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורותיו מי יתבונן

היינו שבאלו הדיבורים שמקבלין מן השמים הנ"ל, אין בהם 

שום גנות, ואסור לגנות את המקבל אף אם אין הלכה כמותו. 

כי זה בחי' דרכי ה', בחי' רעמים, שא"א להבין ולהשיג כנ"ל. 

אין בהם שום גנות, אף , היינו שומה שמץ דבר וכו'וזה 

, כי ורעם גבורותיו מי יתבונןכי  ,אם אין הלכה כמותו

, בחי' נפלאות תמים דעיםמי יוכל להבין רעם גבורותיו, שהם 

דברי אלקים . כי באמת אלו ואלו בקולו נפלאות ה'כב ירעם

 : , רק שזה א"א להשיג, כי הוא בחי' דרכי ה' כנ"לחיים

בחי' מלכות, כמ"ש  , זהכגם הביכוריםוביו  וזה פי' 

. אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץט( לים פ)תה

בחי' תורה חדשה זה , בהקריבכם מנחה חדשה לה'

 :  , תורת ה', שנעשה ע"י בחי' המלכות הנ"ל[כד]

בחי' מן, בחי' מקוה של  ,, זה בחי' הדעת כנ"לבשבועותיכם

שבועות, שהוא מקוה של שער הנון כנ"ל. וע"כ נקרא שבועות 

 זה יעצור בעמיט(  שמואל אמלשון מלכות, כמ"ש ) [כה] עצרת

בחי'  [כז] , זה בחי' רוח הקודשמקרא קודש יהיה לכם(: כו)

רוח הדופק הנ"ל. היינו שצריכין לקרות את הקודש בחי' רוח 

הדופק הנ"ל, כדי להנצל מזוהמת הנחש, ל"ט מלאכות, עצבות 

 , כל מלאכת עבודה לא תעשורוח כנ"ל. 

 

                                              
 כט '* בראשית ה א
 איבריםהוכש -מתרלו  ב
 האיברים -מתרלו  ג
 האיברים -מתרלו  ד
 וח"ג דף רז. חגיגה יב. זוהר ח"ב דף קסד: ה
 רק כאספר הלקוטים להאריז"ל כי תצא פ ו
 והדיבורים -מתרצו בתרלד ו ז
 בבחי' -, ומתרצובחי' -בתרלדגם  ח
 דבריך -בתרלד ט
א -מלכים ', וכא ח', וכז כג, יהושע יד ב'שמות ט לה במדבר יז ה י
 נג   'ח
 ב יז כג-עיין מלכים יא
 לשה"כ ישעיהו כג לו יב
 עיין באה"ל הארוך תורה ח' אות לו. יג
ירעם אל  -בתרלובלוה"ת תרלד ו ,לוירעם ה' בקו -ותרלד גם בדפו"ר יד

ל וכמו שכתב -ירעם )ה'( אל בקולו )כי בפסוק כתוב ירעם א -בקולו, ומתרצו
 רבינו לעיל(

                                                       
 * איוב לז טז טו
יש צדיק אובד  הביאור על ו ובמדרש רבה שםטעיין קהלת ז'  טז

אבל  ,קושיא דהיינו שמהרשע על הצדיק אינהבצדקו ורשע מאריך ברעתו, 
שאחד טוב לו ולחבירו רע וכן על בעצמם קושיא על הצדיקים בברכות ז. ה

 שלאחד טוב ולשני רע. יםהרשע
]עי"ש דעת ר"מ שלא השיג ודעת רבי יוסי שכן  עיין ברכות ז. יז

 השיג[
, ועיין תורה צ"ע שלא קשה כלל על רשע וטוב לו אע"פ שלא מקורב לשום צדיק יח

 .ח' אות ג' שם מבואר
שכל התירוצים על זה ואפילו של  דעיין חיי מוהר"ן אות כ יט

שאין עליה  אקושיהיא המקובלים בעלי רוח הקדש אינם כלום כי 
תירוץ בשכל אנשי. ועיין כללי הגמ' לב"י על ספר הליכות עולם שער 

והחיד"א בפתח עינים  ,ר חמישיאהגולה ב רומהר"ל בא ,ה' פ"א אות ו'
כל אחד שדנים בזה ו ,אדוינוספר המעלות לשלמה לרפאל ל ערובין יג:
באר אבל בכולם משמע שרק אחד מאלו הוא אמת ולא אלו בדרכו מ

 ואלו.
 מחלוקת -מתרלו מחלוקת ו -בדפו"רמחלוקות,  -גם בתרלד כ

 שפרה -בתרלד כא

                                                       
בלוה"ת תרלד מקולו,  'ירעם ה -בדפו"רירעם ה' בקולו,  -גם בתרלד כב
ירעם )ה'( אל בקולו )כי בפסוק כתוב  –ירעם אל בקולו, ומתרצו  -בתרלוו

 ל(-ירעם א
אה שהיה חסר אות ו' עם ניקוד חולם וביֹום הביכֹורים )כנר בתקפא כג

  אותיות רגילות(
]ועיין בעש"ט עה"ת בראשית סוף  * עיין ויקרא רבה פרשה יג ז' כד

 אות לה ולק"ה ברכת הריח וברכת הודאה ד' לה[
עיין משנה בכורים א' ג', ועין ויקרא רבה כח ג' שבעה שבועות  כה

שבין פסח לעצרת. ועוד הרבה בלשון חז"ל ועיין זוהר ח"ג דף צז: בגין 
 יקרי עצרת דאית ביה ביטול יצה"ר.כך א

]מאי עצרת כמד"א זה יעצור בעמי, פנחס רנו:  ]רע"מ[עיין זוהר  כו
 אבל עי"ש שמדובר בשמיני עצרת[

 עיין לק"ה חו"מ חובל בחבירו ג' יט כז

 תורה אור
ְקָרא ֶאת ה בראשית  )כט( ַוי ִּ

מֹו ֹנַח ֵלאמֹר ֶזה ְיַנֲחֵמנו   ש ְ
בוֹ  צ ְ ֵמעִּ נו  ו  ֲעש ֵ ַ מ  ן מִּ ן ָיֵדינו  מִּ

ר ֵאְרָרה  ְיקָֹוק:  ָהֲאָדָמה ֲאש ֶ
א ְלָבֵבנו  ֶאל  ָ ש   איכה ג )מא( נִּ

ם: ָמיִּ ָ ש   ם ֶאל ֵאל ב ַ יִּ ָ פ   כ ַ
א  דברים ָ י ֶאש   האזינו )מ( כ ִּ

י ַחי  י ְוָאַמְרת ִּ ם ָידִּ ַמיִּ ֶאל ש ָ
י ְלעָֹלם:  ָאֹנכִּ

תהלים קיט )פט( ְלעֹוָלם 
מָ  ָ ש   ב ב ַ צ ָ ָבְרָך נִּ ם:ְיקָֹוק ד ְ  יִּ

ם  ַמיִּ ָ ש   ְרֵעם ב ַ תהלים יח )יד( ַוי ַ
ָרד  ן קֹלֹו ב ָ ֵ ת  ְיקָֹוק ְוֶעְליֹון יִּ

:  ְוַגֲחֵלי ֵאש 
קֹולֹו  לז ובאי )ה( ַיְרֵעם ֵאל ב ְ

ה ְגדֹלֹות ְולֹא  ְפָלאֹות עֹש ֶ נִּ
 ֵנָדע:
ֱחַזק ט וארא  שמות )לה( ַוי ֶ

ֵני  ח ֶאת ב ְ ַ ל  ְרעֹה ְולֹא ש ִּ ַ ֵלב פ 
ֲאש ֶ  ָרֵאל כ ַ ש ְ ַיד יִּ ר ְיקָֹוק ב ְ ֶ ב  ר ד ִּ

ה: פ  מֹש ֶ
ר  מלכים ב יז )כג( ַעד ֲאש ֶ
ָרֵאל ֵמַעל  ש ְ יר ְיקָֹוק ֶאת יִּ ֵהסִּ
ל  ַיד כ ָ ר ב ְ ֶ ב  ר ד ִּ ֲאש ֶ ָניו כ ַ ָ פ 
ָרֵאל  ש ְ ֶגל יִּ ים ַוי ִּ יאִּ בִּ ֲעָבָדיו ַהנ ְ
ָרה ַעד ַהי ֹום  ו  ֵמַעל ַאְדָמתֹו ַאש  

ה: פ  ַהז ֶ
א ְידֹ ָ ַמש   ָוד ירמיה כג )לו( ו 

א  ָ ש   ַ י ַהמ  רו  עֹוד כ ִּ ְזכ ְ לֹא תִּ
ם  ֶ ָברֹו ַוֲהַפְכת  יש  ד ְ ְהֶיה ְלאִּ יִּ
ים ְידָֹוד  ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹהִּ ֶאת ד ִּ

:  ְצָבאֹות ֱאלֵֹהינו 
איוב לז )טז( ֲהֵתַדע ַעל 
ים  מִּ ְפְלאֹות ת ְ י ָעב מִּ ְפְלש ֵ מִּ

ים: עִּ  ד ֵ
ה  כי תשאשמות  ָ לג )יג( ְוַעת 

י ֵחן  ם ָנא ָמָצאתִּ ֵעיֶניָך אִּ ב ְ
ָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך  י ָנא ֶאת ד ְ ֵענִּ הֹודִּ
ְרֵאה  ֵעיֶניָך ו  ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ב ְ

ה: ֹוי ַהז ֶ ָך ַהג  י ַעמ ְ  כ ִּ
ם  ַמיִּ חֹו ש ָ רו  איוב כו )יג( ב ְ
יַח: רִּ ְפָרה חֲֹלָלה ָידֹו ָנָחש  ב ָ  ש ִּ

ה ְקצֹות דרכו  ֶ )יד( ֶהן ֵאל 
ש ְ  ָבר נִּ ֶמץ ד ָ ֵ ַמה ש   ָרָכיו ו  ַמע ד ְ

רֹוָתיו  בו  ֹו ְוַרַעם גבורתו ג ְ ב 
ֹוָנן: ס ְתב  י יִּ  מִּ

י  תהילים פט )כח( ַאף ָאנִּ
ֵנהו  ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי  כֹור ֶאת ְ ב ְ

 ָאֶרץ:
ֵאל -שמואל מו  ש ְ א ט )יז( ו 

ל ַוידָֹוד ָעָנהו   או  ָרָאה ֶאת ש ָ
י ֵאֶליָך  ר ָאַמְרת ִּ יש  ֲאש ֶ ה ָהאִּ נ ֵ הִּ

י: ַעמ ִּ  ֶזה ַיְעצֹר ב ְ

 



 מוהר"ן                    ' יוסי בן קיסמא נז        שאלו את רוטי                        ליק   סז:

לבטל זוהמת הנחש, ל"ט מלאכות, עצבון ידים, כמה שכתוב 

 א: . הכל כנ"לזה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו)בראשית ה( 
 

תלמידיו את ר' יוסי בן  שאלוח( )סנהדרין צ[ ב] נז

אמר להן  קיסמא אימתי בן דוד בא וכו'
לכשיפול השער הזה ויבנה, ויפול ויבנה, ויפול, 

 : ד שבן דוד באואין מספיקין לבנותו ע
: [ג] הזה, של ארם שבארם היה באותה השעההשער )רש"י( 

 :ואין מספיקין לבנותו, פעם שלישית
 

את רבי יוסי בן קסמא אימתי יבוא שאלו )לשון רבינו ז"ל(   

 בן דוד וכו' :  

כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא  דע א

, צוצותנדדיבור נחלק לכמה . וכל דיבור ו{דחגיגה י}ממנו מלאך 

. כמו כן נבראו כמה [ה] כפטיש יפוצץ סלעג( בבחי' )ירמיה כ

וכמה מלאכים לפי רוב הנצוצות. ודיבור הכולל את הנצוצות 

נברא מלאך, שהוא שר וראש על המלאכים שנבראו מן 

הנצוצות, והם מחנהו. וכל מלאך ומלאך הוא ממונה על איזהו 

ונים, כמה שבים יש עליהם ממדבר. ואפילו כל אילנות וע

אין לך עשב מלמטה שאין לו  {[ו] דב"ר פ' יו}שאמרו חז"ל 

מלאך מלמעלה וכו'. וכל מלאך מקבל חיותו מהדיבור ומשפיע 

לתוך הדבר שנמנה עליו, היינו לאיזה עשב או דבר אחר שהוא 

ממונה עליו. ושני הכוחות האלו, היינו כח שיש למלאך לקבל, 

. ביד ימין מקבל חיותו, וביד זםינים בחי' ידיוכח להשפיע, מכו

והכאה  ,[ח] שמאל משפיע. בבחינות ומכה אותו ואומר לו גדל

ות תלוים בתורה, בבחינות היא בחי' שמאל. נמצא שכל הרפוא

. כי התורה נותנת כח למלאכים, ולכל בשרו מרפא( )משלי ד

והמלאכים משפיעים לעשבים, ועשבים מרפאים בכח התורה. 

אין רפואה שפוגם באמונת חכמים, ופורץ גדרם, אזי ומי 

י( דלמא חוויא דרבנן טרקי', שאין לו למכתו. בבחינות )שבת ק

אסוותא. כי הפורץ גדרם, עי"ז מסיר הידים מן המלאכים, לפי 

לא תסור מן ז( ו מדרך דברי רבנן. וזהו )דברים יבחינות הסרת

רתו, אם סר , לפי בחינות הסהדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

, בזה סר ימין המלאך, ואין לו כח [י] דברי רבנן לימין טןמ

לקבל. ואם סר לשמאל, בזה סר יד שמאל מהמלאך, ואין לו כח 

להשפיע. וכשנפגם איזהו יד המלאך, אזי אין לזה האדם 

אסוותא. כי זה העשב שבו תלוי רפואתו, אין לו כח לרפאות, 

ה בתורה כה אשר לא כתובמ [יא]וזה בחי'  :  כי אין משפיע לו

, היינו המיתה שת"ח ממיתין איזהו אדם. כי [יב] ת"ח זהו מיתת

חולאת הבאה לאדם על שעבר על דברי רבנן, אין לו רפואה, 

והוא מת מן החולאת, זה המיתה באה ע"י מכה אשר לא 

כתובה בתורה. כי דברים שלא נכתבו בתורה נמסרו לחכמים, 

ש מי שמזלזל דבריהם, ואין ואנחנו מצווים לשמוע מהם. וי

ל מאמין דבריהם, מחמת שנדמה לו שמדאורייתא אינו כן, וע

זה נחלה במכה שאין לו רפואה ומת בה. ויש יסורין של  דיי

, השולטין על האדם שהוא צדיק, והוא מוכה ביסורין, [יג] אהבה

ואין רפואתו תולה ברפואת עשבים. כי הוא איש צדיק, ולא 

כי ( ים הם שלימים. וזה )שיר השירים בדפגם ידי המלאך, והי

. היינו חולת אהבה אני שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

חולת אהבה, יכולה היא לשלוט על איש אחד, ואין רפואתו 

ו הם שלימים, בבחי' נתתולה בהידים הנ"ל. כי הידים בבחי

)ברכות ה ע"ב( כשבא ר' יוחנן וזהו  :    שמאלו תחת וכו'

יסורין, ואמר לו חביבין עליך יסורין, אמר לא לתנא שנחלה ב

. כי ר' יוחנן סבר שאלו יסורין [יד] וכו', אמר לו הב לי ידך וכו'

הן יסורין של אהבה, וזהו ששאל אותו חביבין עליך יסורין, 

ששאל אותו אם חביב עליו היסורין, היינו אם יסורין של אהבה 

ורין לא של הם. והשיב לו לא וכו'. וכששמע ר' יוחנן שהיס

חס ושלום בידים הנ"ל,  טופגם אהבה הן, חשב דילמא פגם

כדי שידע  ,ובשביל זה אין לו רפואה. וזה שאמר לו הב לי ידך

ותיכף כשיהב לו ידא  ,אם פגם בדברי רבנן חס ושלום כנ"ל

כי לא היה יסורין של אהבה, ולא פגם בידים, בשביל  ,אוקמוהו

ְך )איוב כד(  וזהו   :  זה היה יכול לחיות ולקום מחליו ַׁ ּוָמש 

ין ּיִּ חַׁ ין ּבַׁ ֲאמִּ ֹכחֹו ָיקּום ְולֹא יַׁ ים ּבְ ירִּ ּבִּ שאין מאמין  דייל . כי עאַׁ

ח( יים, כמה שאמרו חז"ל )ברכות יחבתלמידי חכמים הנקראים 

במיתתם  לו, צדיקים אפי[טז] ובניהו בן יהוידע בן איש חי

זה, הוא נופל בחולאת אשר לא יאמין  דייל ע ,נקראים חיים

בחייו. היינו שאין שום אדם מאמין שיחיה מחולי זה, כי אין 

אמונה הנפולה, ויאמין  יזםורפואה למכתו כנ"ל. ותקונו, שיק

, היינו זה שלא יקום ולא יאמין בחיין וזהואמונת חכמים. 

ל חכמים הנקראים חיים, יקים זאת האמונה הנפולה. ועבהאמין 

ה יקום מחולאת הזאת שלא האמין עד עכשיו שום אדם ז דיי

ל אמונתו יתרפא. כי ע דייל שיש לו שום רפואה על מכתו, וע

אמונת חכמים, מתקן בחינות ידים של מלאכים, והם  דיי

ְך מקבלים ומשפיעים כוחות לעשבים לרפואתו. וזה  ַׁ ּוָמש 

ֹכחוֹ  ים ּבְ ירִּ ּבִּ כל  ,[יח]היינו שהמלאכים הנקראים אבירים , אַׁ

 

                                              
טור ד עיין סוף תורה  121תורה נז נדפס בדפו"ר בצילום  בדפו"ר נדפס כאן הקיצור של תורה נב ואחריה תורה נג . א

 נה
כי  לקמןלשון רבינו ובכוונה ציין מכתב ידו כמבואר בסופה, היא וזו. לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה  ב

כדמוכח מדפו"ר. עיין פל"ח תורה זו שהיא נאמרה פסקא פסקא ולא בבת אחת ויש בזה  נולשומשם מתחיל 
 ספורים נפלאים כיצד שנתגלגל אמירת כל ענין ממנה.

של עיר רומי שבעיר רומי היה  -גמ' שלנובשל רומי שברומי היה באותה שעה. ו -בעין יעקבגרסת רש"י  ג
. )ועיין תורה לג' אות ב' ולה סוף אות א' מאחז"ל היכן אלקיך בכרך גדול של רומי ואילו בתורה אותו שער

 קטו גרס בכרך גדול של ארם(

 ניצוצות -גם דפו"ר נצוצות, מתרצו  ד
 * עיין שבת פח: ה

ראשית דף רנא. גרס ממונה עליו מלמעלה. וגרסת פסקא ו' והגרסא שם מזל ברקיע ובהשמטות הזהר ב ו
 אות יב 'ועין כוזרי מאמר ה 'אות ב 'רבינו מלאך עיין זהר חדש סתרי אותיות בראשית דף יד. ועיין תורה ט

 ידים -גם דפו"ר ידיים, מתרצו  ז
 * שם ח

 מדרך דברי -מתרצוומן דברי,  -ותרלד גם בדפו"ר ט
  .שם הגר"א ימין שלא תוסיף ושמאל שלא תגרעעיין הכתב והקבלה דברים כח יד ב י

 * דברים כח סא יא

ברלין שאלו פעם את הגאון ר' ישעיה פיק ו אינו בנמצא בשם מדרש אבלהמאמר מפורסם בהרבה ספרים  יב
ענה ואמר זו בעצמה היא  "מאמר "מכה אשר כתובה בתורה זו מיתת צדיקיםל מה המקור (שחי בזמן רבנו)

 .כי אין באף מקום מאמר כזה ,מכה אשר לא כתבה בתורה

 הפירוש עיין פרש"י ברכות ה. יג

משנת חסידים מסכת גמ"ח פ"א שער מאמרי רז"ל להאריז"ל מסכת ברכות. ובביאור הענין עפ"י הסוד עיין  יד
 יגגם עיין סוף תורה ק .אות ח'

 דילמא פגם חס ושלום -מתרלו דילמא פגם ח"ו, ו -בדפו"רדילמא פגם פגם חס ושלום,  -גם בתרלד טו

                                                                                   
 ב כג כ'-שמואל טז

 םישיק -שכטבת יז
 ]כמ"ש לחם אבירים אכל איש[ * עיין יומא עה: יח

 תורה אור
ְקָרא ֶאת  בראשית ה )כט( ַוי ִּ
מֹו ֹנַח ֵלאמֹר ֶזה ְיַנֲחֵמנו   ש ְ

מֵ  נו  ו  ֲעש ֵ ַ מ  ן מִּ בֹון ָיֵדינו  מִּ צ ְ עִּ
ר ֵאֲרָרה  ְידָֹוד:  ָהֲאָדָמה ֲאש ֶ

 
 תורה נז

ירמיה כג )כט( ֲהלֹוא ֹכה 
יש   ְכַפט ִּ ֵאש  ְנֻאם ְידָֹוד ו  י כ ָ ְדָברִּ

 ְיֹפֵצץ ָסַלע:
ים ֵהם  י ַחי ִּ משלי ד )כב( כ ִּ
א: ֵ רֹו ַמְרפ  ש ָ ְלָכל ב ְ  ְלמְֹצֵאיֶהם ו 

)יא( ַעל שופטים דברים יז 
וֹ  י ַהת  ִּ ָך ְוַעל פ  ר יֹורו  ָרה ֲאש ֶ

ר יֹאְמרו  ְלָך  ט ֲאש ֶ ָ פ  ש ְ ַהמ ִּ
ָבר  ן ַהד ָ ר מִּ ה לֹא ָתסו  ֲעש ֶ ַ ת 

מֹאל: ש ְ ין ו  ידו  ְלָך ָימִּ ר ַיג ִּ  ֲאש ֶ
ם כח כי תבוא  דברים )סא( ג ַ

ר לֹא  ה ֲאש ֶ י ְוָכל ַמכ ָ ל ֳחלִּ כ ָ
ֹוָרה ַהז ֹאת  ֵסֶפר ַהת  ב ב ְ ָכתו 

ד ַיְעֵלם ְיקָֹוק ָעֶליָך עַ 
ְמָדְך: ָ ש    הִּ

י  נִּ כו  שיר השירים ב )ה( ַסמ ְ
ים  חִּ ו  פ  ַ ת  י ב ַ נִּ דו  ְ ֹות ַרפ  יש  ֲאש ִּ ב ָ

י: י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִּ )ו(  כ ִּ
ינֹו  ימִּ י וִּ ַחת ְלרֹאש ִּ ַ מֹאלֹו ת  ש ְ

י:  ֵקנִּ ַחב ְ  ת ְ
ים  ירִּ ְך ַאב ִּ ָמש ַ איוב כד )כב( ו 
ין: ַחי ִּ ַ ין ב  ֹכחֹו ָיקו ם ְולֹא ַיֲאמִּ  ב ְ

ְבָנָיהו  ֶבן  ב-שמואל כג )כ( ו 
ל ַרב  יש  חי ַחיִּ ן אִּ ֶ ְיהֹוָיָדע ב 
ה  כ ָ א הִּ ְבְצֵאל הו  ק ַ ים מִּ ָעלִּ ְ פ 
ֵאל מֹוָאב ְוהו א  ֵני ֲארִּ ֵאת ש ְ
י  ה ֶאת האריה ָהֲארִּ כ ָ ָיַרד ְוהִּ

ֶלג: ָ יֹום ַהש   ֹאר ב ְ תֹוְך ַהב   ב ְ
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  כורים כורים י י וביום הבוביום הבמאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 זמן אמירת התורה
תקסה   שנת  בשבועות  נאמרה  זו  )חי"מ  תורה 

ד'  נט(   ג'  ביום  כד.     .)פל"ח(שחל  מוהר"ן  חיי  עיין 

אות שעב   קפלן שם  והערת הרב  קפט  ועיין שיחות הר"ן 
 ושעד 

 
 
 

 פתיחה 
 הלכה כמותו בתורה נה דיבר רבינו מצדיק ורע לו וכאן מדבר מצדיק ש

  ,שתי בחינות המלכותלהאיר דעת ב דהיינו  ,הוא להמשיך אריכות ימים לתוך המלכותכאן הנושא העיקרי 
 . מלכות שיש לי על אחריםוב ,המלכת הש"י עליב

נראה שהוא סוד הדעת הגדול שממשיכים  , יסוד התורה הזו וחוט הסובב בה וקושר כל פרטיה כאחד
 ה שבתוך ההסתרה, ות הנופלת להסתרלהחיות את המלכ ,צדיקים גדולים

הכל אחד   , שםששם נפלאות תמים דעים ,שער החמישים ,שהוא בינה עילאה  ,דעת הנמשך מהכתרדהיינו 
עד שבכוחו לגלות    ,שעל ידו השלום הגדול בין כל ההפכים ,פשר להמשיך דעת נפלאורק משם א ,פשוט

שמוכיחה אותו   ,הפכת ההסתרה לתורת ה'הש"י אפילו בההסתרה שבתוך ההסתרה, שעי"ז נ אור מציאות
מתברר שהיא בעצמה )בעצמה דייקא  ,ע"י שמגלה לו שמה שחשב לחושך והסתרה וריחוק הגדול ביותר

ממש דביקות נפלאה אלא שהיא נעלמת כיון שהיא בבחי' אחור   ,קרבת ה' נפלאהכמבואר בתורה רו( 
 . באחור

 

 עצות למעשה
 וך המלכותאת חי החיים לתלימוד תורה בפה דייקא להיות קורא   •

 גם בכל חושך שיהיה להאמין שהקב"ה נמצא סמוך ומכח ידיעה זו לצעוק איה מקום כבודו   •

 אנחה באמת לנפץ העיפוש מהידים העסקניות כדי שיוכל לקבל תורה משמים  •

 

 קוטי הלכותיל
 ע"י נטילת ידים זוכה לדעת אות א    או"ח ח"א דף יז:  נטילת ידים שחרית א

וזהו הנותן לשכוי בינה בינה דייקא. כי עיקר המתקת הגבורות שנמתקין  אות א      השחר אב  ברכת  "א דף קאו"ח  ח
ונתהפכין לדעת שהוא בחינת חסד כנ"ל הוא על ידי הבינה כי משם דינין מתערין ועל ידה נמתקין וזה בחינת )תהלים  

בינה כמו שכתוב בזוהר הקדוש כי ה'  ( מי נתן לשכוי  פ"ט( מי גבר יחיה וכו'. מי זה בחינת בינה כמו שכתוב )איוב ל"ח
צבאות יעץ ומי יפר היינו כשממשיך הארת הבינה לתוך הגבורות שזה בחינת חיים ואריכות ימים כנ"ל וזה מי גבר  
יחי'. על ידי זה ימלט נפשו מיד שאול סלה, כי על ידי זה נתהפכה ההסתרה לדעת ואורייתא מכרזת קמייהו לשוב  

 פשו מיד שאול על ידי התשובה  ל ידי זה ממלט נ בתשובה וע

קריאת התורה שקורא את חי החיים לתוך המלכות ולכן י' פסוקים דייקא  אות א     או"ח ח"א דף ריד קריאת התורה א
כדי לבנות קומתה בעשר ספירות ורק פרשת עמלק יש בה ט פסוקים כי אין השם שלם עד שימחה עמלק. תמה מדוע  

לו קטגור  נעשה  כהמן  רשעה  שהיא  מפלתו  שתי  היה  זה  אבל  דקדושה  מלכות  את  אצלם  לכבוש  כדי  אלא  מוהו 
ודייקא שע"י נתגלה תורה חדשה בחי' המגילה שדימוה חז"ל לתורה בכל דיניה בכתיבה ושרטוט וקריאה רק בפורים  

נשלם   ועי"ז  דייקא  אסתר  ע"י  מפלתו  היתה  אז  כי  עמלק  פרשת  דהינו  פסוקים  ט  של  הקריאה  החיסרון  מתקיים 
מרובה מאד שעי"ז נעשה המגילה שקורין אח"כ וזהו קיימו וקבלו כי אז נשלם התורה שהיתה חסירה. לכן  בתוספת  

 קורין ג' כי תיקון המלכות ע"י שלום שהוא תרי הפכים ושלישי מכריע   

 ד' אותיות      או"ח  ח"ב דף ז: נטילת ידים א
רבינו  הבנתי   שכת החיים לתוך המלכות  שבת היא בחי' המ ב' אותיות    או"ח  ח"ג דף נ: ערובי תחומין  ב משיחת 

בחי'   שאז  בשבת  לצאת  אסור  וע"כ  אחרים  בעולמות  פעם  בכל  בא  הוא  למקום  ממקום  הולך  פסיעה שאדם  שכל 
שנה   אלפים  בחי'  קומות  אלפים  בחי'  פסיעות  אלפים  מאותן  חוץ  לצאת  אסור  הדעת  המשכת  בחי'  התורה  נתינת 

 אל תדרוש שזה רבוי השמן קלקול הדעת  כי במופלא ממך  שקדמה התורה לעולם 

האף שהיא ירידה גדולה מאחר שנסתר אלקותו    הנמצא שבוודאי ההסתרח' אותיות       או"ח ח"ג  דף פד: ראש חודש ג 
נמצא שבאמת מלובש שם דייקא אור גדול   לגמרי ח"ו על מכל זה מאחר שכל זה נעשה על ידי בחינת ריבוי אור 

לתכלית הירידה שאין ירידה למטה ממנה ח"ו אזי דייקא סמוכין אליו יתברך בתכלית  אדרבה כשמגיעין  ונורא מאד ו

 
 מהדורא שניה כו אייר תשעא      מהדורא ראשונה סיימתי יט שבט תשסג א



 מוהר"ן                                    נו  תורה                               קוטי  יל                 2סד: 

הקירוב כי בתכלית הירידה והסתרה ח"ו שם מלובש הוא יתברך בעצמו כנ"ל. ועל כן אזי דייקא יכולין להתקרב אליו  
סתרה ולדעת שאזי  גיעין לתכלית ההיתברך ולחזור בתשובה. אך צריך לזה דעת גדול לידע זאת ולכוין השעה שמ

דייקא מקורבין לאליו מאד שעל ידי זה מהפכין ההסתרה לדעת כנ"ל. כי כשאין יודעין זאת תוכל להתגבר ההסתרה  
גדולה מאד שיזכה לדעת   גדול במעלה  צריכין חכם  יכולין להתקרב אליו יתברך. על כן  ויעבור השעה שהיה  ח"ו 

לדעת דייקא אז יקרב את ישראל לאביהם שבשמים ויחזירם  וך הסתרה להפכה הנ"ל עד שיוכל לגלות ההסתרה שבת
יצ בחינת  וזה  כנ"ל  לתכלית  יא בתשובה  אז  הגיעו  ישראל  כי  השלום.  עליו  מרבינו  משה  ידי  על  שהיה  מצרים  ת 

הירידה עד שלא היו יכולים לתמהמה שם אפילו רגע אחת כמו שכתוב ולא יכלו להתמהמה ואם היו משהין שם עוד  
 ט נשארין שם ח"ו.  שעה קלה היו כמע

וזה בחינת קידוש החודש שהיו יושבין ועוסקין בזה חכמים גדולם ונוראים מא שהיו בקיאין בסוד העיבור כי צריך         
לזה חכמה גדולה ובקיאות גדול מאד בבחינת הדעת של משה כנ"ל כי קידוש החודש הוא בחינת התגלות ההסתרה  

הפגם בתכלית  שהיא  הלבנה   בעת  כי  יניקת    כנ"ל.  שמשם  הסתרה  בחינת  היא  הלבנה  ופגימת  מלכות  בחינת  היא 
היא   אזי  ובאמת  והמיעוט  ההסתרה  בתכלית  היא  שאזי  המולד  עד  והולכת  מתמעטת  והיא  כידוע.  אחרא  הסטרא 
בתכלית ההתקרבות אל השמש כי בעת המולד היא סמוכה להשמש התכלית ההתקרבות והשמש הוא בחינת דעת  

מחי החיים בבח הנמש והחושך מחמת  ך  ומיעוטה בתכלית המיעוט  פגימתה  וזהו בעצמה  ה' אלקים.  ומגן  ינת שמש 
שסמוכה מאד אל השמש שעל ידי זה ריבוי אור השמש מכהה אותה ואינה יכולה להאיר כידוע. ובאמת אזי תיכף  

 כמובא.   היא בחינת המולדבעת שהגיעה לתכלית המיעוט שאז סמוכה מאד להשמש אזי תיכף מתחילה להתמלאות ו
נ"י ששורש התשובה בראש חדש. כי ראש חדש שהוא בחינת התגלות ההסתרה כנ"ל אזי               וזה שכתב רבינו 

אורייתא מכרזת קימיהו. ועל כן אז הוא התעוררות התשובה לכל באי עולם ואפילו לפושעי ישראל שהם בתכלית  
 וע"כ עושין יו"כ קטן בער"ח  הסתרה 

בחי' סט"א  גם את  )ג( תשובת המשקל שילך דייקא באותן דרכים כדי להשיב  ז' אותיות      רים אג דף רנא פוח"   או"ח
לשרשה ולהעלות גם את דרך השמאל כי עי"ז מעלה החיות משם דהינו נצוצות הקדושים שנפלו לשם ע"י עונותיו  

שת חיל תורה חדשה וכן  אנו שנעשה מזה אואזי נעשה מכל העוונות והדרכים ההם תורה חדשה בבחי' חיל בלע ויקי
כתב רבינו במ"א שמעוונות ישראל שיזכו לעתיד לבחי' תשובה אמיתית אזי יהיה נעשה מהם תורה חדשה )ה( ע"כ  

ועל כן צריכין לכותבה דוקא כדי להביא הדיבורים אל הידים  צריך לכתוב את המגילה דייקא כי כתיבה היא ביד  
ת זכרון בספר דהיינו מלחמת עמלק ומרמז על הגאולה כמו שאמרו  ה בחינת כתוב זאלקבלם מהידים ממש כנ"ל. וז

זכרון כנ"ל צריך להביא זאת   ונעשה מזה בחינת  ונצחונה ששב  זכרון דייקא. כי מלחמת עמלק  רז"ל. כתוב דייקא. 
יקר אחיזתו  לתוך הכתב להמשיך הדיבורים אל הידים ולקבלם משם כנ"ל. כדי להפך הדבר מהיפך אל היפך. כי ע

קתו מהידים בחינת וידי משה כבדים שכתוב במלחמת עמלק. וזה בחינת הקול קול יעקב והידים והידים ידי עשו.  ויני
ועל כן צריך לחזור ולשוב תשובת המשקל   יעקב כנ"ל.  קול  כי עיקר אחיזתו כנ"ל בזמן שאין הקול  והידים דייקא. 

ולקבל משם הדיב  כנ"ל.  הידים  ולחזור להרים  בחינת  ממש  דייקא  ורים שזה  בחינת כתיבת המגילה  וזה  כנ"ל.  כתב 
הידים   מן  ויקבלם  הידים  הרמת  ידי  על  דיבורים  שימשיך  כתב  לבחינת  כשזוכה  ההגונה  שהתשובה  נמצא  כנ"ל. 
בחינת   עיקר  שזה  דייקא.  ידו  יכתוב  תשובה  בעלי  אלו  לה'  ידו  יכתוב  )ישעיה.מ"ד(  בחינת  וזה  כנ"ל.  כתב  בבחינת 

 קל כנ"ל: תשובת המש

מבאר בהרבה דוגמאות שעיקר תיקון הכל הוא כפי תיקון הכלים )א( וזה  ה' אותיות     ח"א  דף קלד: הכשר כלים  ג יו"ד   
בחי' אכילה בקדושה שצריך לאכול עפ"י התורה דייקא וע"כ אסור להנות מעוה"ז בלא ברכה כי ע"י הברכה קורין את  

המאכל ועי"ז יש כח במאכל להחיות את האדם וזה  ל הברכה אל תוך  חי החיים וממשיכין ממנו חיות ע"י הדיבור ש
לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי ע"י הברכה מתעורר בחי' פי ה' אבל מאכלים אסורים הם משברי כלים א"א לקבל  
  על ידם האור בהדרגה וכן להפך הקדש הוא ריבוי אור  )ה(  וזה שאמר יעקב לעשו עם לבן גרתי ותריג מצות שמרתי

כלים לקבל אפילו אור גדול כל כך כהלובן העליון שורשו של לבן ועי"ז ויהי לי שור וחמור שהוצאתי  פירוש שהיה לי  
 ממנו העשירות והאשת חיל וכן כ"ש שעליך שאתה יונק ומקבל ממנו שלא תוכל לי 

כן    "א מאד עליה ועל כי אשה כל חיותה מבעלה ואם תיפרד ממנו אזי ח"ו יתגבר הסטאות א     אה"ע דף נה: גיטין א 
צוותה התורה שיכתוב לה ספר כריתות ספר דייקא בחינת תורה, וכמו שלמדו רז"ל מפסוק זה: וכתב לה ספר כריתות  
בחינת   בתוך  ונעלמת  בחינת תורה המלובשת  כריתות הוא  היינו שהגט שהוא ספר  לענין כמה דברים,  שדינו כספר 

ונותנין לה הגט מג ידי שכותבין  ועל  נמשך לה  לין החיות והתורההסתרה,  זה  ידי  ועל  ה המלובשת בתוך ההסתרה, 
חיות לתוך בחינת ההסתרה, ואזי יכולה ליפרד מבעלה בהיתר ולא תרד נפשה לשאול לבחינת סטרא דמותא ח"ו על  
ידי ההסתרה והפירוד כי כבר האיר לה חיות ודעת לתוך ההסתרה בעצמה, ועשה מן ההסתרה והפירוד בעצמו תורה  

גט שהוא בחינתדהיינ היינו בחינת    ו  וישראל  תורה המלובשת בתוך ההסתרה כנ"ל, ועל כן כותבין בגט כדת משה 
   תורה כנ"ל: 
ידי                 כל  החיות  ישראל צריך להמשיך  כמו שבבחינת כלליות מלכות  כי  ושמה,  הוא שמו  עיקר הגט  כן  ועל 

החיות נמשך  ידה  שעל  הוא  בריך  דקודשא  שמא  שהיא  כביכ  התורה  לשמה  שמו  משמו  בחינת  היא  התורה  כי  ול, 
היינו שמו יתברך ושם מלכות ישראל כי שמו משותף בשמינו, היינו התורה שהוא שמא דקודשא בריך הוא    ושמה,

הוא עצמו בחינת שם המלכות, כי עיקר השם הוא בחינת מלכות כמובא כמו שכתוב: ויעש דוד שם, וכל אחד מישראל  
 שמות בני ישראל שהם כלליות המלכות  א בחינת שמו, כייש לו אות בתורה שהו

עיקר קיום העולם שיהיה נעשה בכ"פ יותר כלים שבקדושה לקבל חיותו ית' שלא יהיה  ו' אותיות      אה"ע דף עו  יבום ב
רבוי אור וע"כ חייב אדם להעמיד תולדות כדי להקים שם להגדיל בחי' השם דהינו כלים ומידות אבל מי שלא מניח  

פשו שלא תבד ותחזור לבחי' תוהו וע"כ אשתו  דווקא צריכה תיקון היבום כי הפגם מגיע למלכות    ע צריך תיקון לנזר
וזה בחינת איסור עריות שהאיסור הוא בכל הקרובות, כי מחמת שהם סמוכים בשרשם אי אפשר להמשיך חיות  )ב(  

כדי שתוכל לקבל האור  דיקא(    רחוקתקבל מבעל    )דהינו שהיאוקיום העולם על ידם, כי צריך להמשיך מרחוק דייקא  
)ה( היבום בחי' דעת של שלום  כי הולדה בחי' שלום כי איש ואשה שני הפכים והיו     שלא יהיה ריבוי אור וכולי כנ"ל:

עליו   לכן דברה  זאת  ומרים לא השיגה  בחי' שלום של מחלוקת  הוא  כי  פרוש  היה  ומשה  דהיינו שלום  לבשר אחד 
 פניה כי פגמה בבחי' יבום  אביה ירוק ירק בונאמר עליה ו 



 מוהר"ן                                    נו  תורה                               קוטי  יל                 3סד: 

 אות א     אע"ה דף צ  סוטה א 

 אות א   אה"ע דף צא  אונס ומפתה א 

 ד' אותיות   חו"מ ח"ב דף רסט מאבד ממון חברו ומסור ג

 אות א     חו"מ ח"ב דף רבע נזקי ממון ב

 
 

 זו  לתורה יךיחות השיש
 "ה:  ר בשבועות תקססימן נ"ו, נאמ)ליקו"מ ח"א( "וביום הבכורים", מאמר 

 מוהר"ן סי' נ"ט; וכ"ה בסכ"ד דלהלן(. -)חיי

שם מספר על העתקת וסידור הכת"י של לקוטי מוהר"ן הראשון    'עיין חיי מוהר"ן אות קפד וימי מוהרנ"ת ח"א אות ט
  אבל כמה ימים אח"כ בא אליו לברסלב   ,ובשבועות לא היה מוהרנ"ת אצלו  ,בחורף שנת תקסה שנשלם סמוך לשבועות

אע"פ  ש  , ורמז לו על היסורים שעובר הצדיק  ,הרבה וגילה לו הי' פרקים של תיקון הכללי  דבר עמורבנו  ו  , לכרוך הספר
 . והם דרכי ה' שא"א להבינם , ואעפ"כ נענש על זה , מוכרח לגלות סודות כדי לקרב את ישראל להקב"הש
 

ב לשונו  אות   ראשון   חלק  -  ת "מוהרנ  ימיוזה  ָ   ְוָהִייִתי   -  ט   סוף  )ש  שבועות( ם  ת  אחר  ב ַׁ ַׁ ש  ְבָכל   ֹקֶדש  -ב ְ בו    ו  ָ ש   ד   עַׁ הַׁ   יֹום  עַׁ
י ִ י, ֲחִמיש  ל   כ ִ צ ֵּ ךְ  ִנְתעַׁ ֹורֵּ כ  נ ַׁ  הַׁ ר  ְולא ל "הַׁ מַׁ ִריָכה  ג ָ כ ְ ד  הַׁ נ ַׁ  יֹום  עַׁ ר ל "הַׁ חַׁ אַׁ ֶ ת  ש  ָ ב  ַׁ נ ַׁ  ש  ְבָכל  ל "הַׁ י  ו  עַׁ  ְימֵּ בו  ָ ש   ז ֹאת  הַׁ ר  הַׁ ֵּ ב  י  ד ִ ה  ִעמ ִ ֵּ ְרב    הַׁ

ָבָריו   ְוָכל ק   ד ְ ז ֵּ ה   אֹוִתי   ְלחַׁ ֵּ ְרב  ְמָחה  הַׁ ֹשִ ר  ב ְ ו  ,  ִלי  ְוָאמַׁ חֹוֶלה   ֲאִפל  ל  הַׁ ָ ט  ֻּ מ  ל  הַׁ י  ֶעֶרשֹ   עַׁ וַׁ ִקין  ד ְ ז ְ ה   אֹותוֹ   ְמחַׁ ֵּ ְרב  ֹא  לוֹ   ְואֹוְמִרים  הַׁ ל  ֶ   ש 
ֹל וֹ   ִיפ  ְעת  דַׁ ק   ב ְ ז ֵּ ְצמוֹ   ִויחַׁ ָכל  עַׁ ן  ֹעז   ב ְ ֱאֶמת  ְוכֵּ ֶ ר  ב  חֹוֶלה  חֹוזֵּ יָתנוֹ   הַׁ תוֹ   ְלאֵּ ְבִריאו  ל   ו  י  עַׁ ֶ   ְידֵּ קמ ְ ש  ז ֵּ ְצמוֹ   ֶאת  חַׁ ְבִריא  עַׁ מַׁ ְצמוֹ   ֶאת  ו    עַׁ
ךְ   ינוֹ ְואֵּ  ָ ר   ִנְמש  חַׁ ְצלו ת   אַׁ דו ת  עַׁ ְכבֵּ י ,  ָחְליוֹ   ו  ל   כ ִ י   עַׁ תוֹ   ְידֵּ קו תוֹ   ְזִריזו  ז ְ ר   ְוִהְתחַׁ ֱאֶמת   ִלְבִריאו תוֹ   חֹוזֵּ ֶ ָבִרים  ב  ד ְ ַׁ ה   כ  ֶ ל  א  ָהאֵּ ֹוצֵּ י  ֶהם  ְוכַׁ ָ   ב 

ר ֵּ ב  י  ד ִ ה  ִעמ ִ ֵּ ְרב  ן  הַׁ ִעְניַׁ קו  ִהְתחַׁ   מֵּ ְמָחה  ִלְהיֹות  תז ְ ֹשִ ָכל  ב ְ ה  ב ְ ָ   מַׁ ֶאְפש  ם  רד ְ ר  ג ַׁ ֵּ ב  י  ד ִ אֹותוֹ   ָאז  ִעמ ִ ת  ב ְ ר  ָהעֵּ ֵּ ֶֹדל  ִלי  ְוִספ  ֲערוֹ   ִמג    צַׁ
ָריו  ו  ִלי  ִויס  עו ר  ב ְ ִ ר  ְוֹעֶצם,  ש  עַׁ צ ַׁ ִרים  הַׁ ו  ס  י ִ ש    ְוהַׁ י ֵּ ֶ ה  לוֹ   ש  ְלד ָ י ַׁ הַׁ ל  מֵּ ֶ וֹ   ש  ת  ְחֶיה  ב ִ ָהְיָתה  ת ִ ֶ ריב ְ   חֹוָלה  ָאז   ש  ֳחִלי  ֹותֵּ ְזֶלען "הַׁ   מֵּ ָ "  מ 

ֶמת ] ד ֶ א"   אוֹ [  אַׁ ָ ו עֹות " ]ִקין פ  ְעב  ר [  ֲאבַׁ א  ְוָאמַׁ הו  ֶ יש    ש  ְרג ִ וֹ   מַׁ ִלב  ל  ב ְ ָ ִניָחה   כ  ְגִניָחה   ג ְ ל  ו  ֶ ינֹוק   ש  ת ִ הו א  הַׁ ֶ ה   ְוש  צ ֶ אי   ְמרֻּ ְלוַׁ   לוֹ   ְוָהָיה   הַׁ
אְזֶלען"הַׁ  ֳחִלי ָ ִביל" מ  ְ ש  ינֹוק ב ִ ת ִ  : הַׁ

הוּא  ְוָאַמר  ֶׁ ְר   ש  ם  ֵכי ּדַ ֵ ִאי  ַהש ּ ֶׁ ר  ש  ָ ְפש  יֵּ   ַהְינוּ   ְלָהִבין  אֶׁ ֶׁ ְרֵכי  ש  ש  ם  ּדַ ֵ ִאי  ַהש ּ ֶׁ ר   ש  ָ ְפש  ֵהם  ַלֲהִביָנם  אֶׁ ֶׁ ִחיַנת  ש  יק   ּבְ יק  לוֹ   ְוטֹוב  ַצּדִ   ַצּדִ
)ְוכוּ   לוֹ   ְוַרע ָרכֹות'  ר  ה  ּבְ ֶׁ אֹותוֹ   ֲאש  בוּעֹות  ּבְ ָ ר  ַהש ּ ּבֵ ה  ּדִ ַהּתֹוָרה  ִמזֶּׁ ּכוִּרים  וְּביֹום  ּבְ סהַ   ַהּבִ ְדּפָ ִסיָמן  ּנִ ם  ַעיֵּן  ו"נ   ּבְ ָ   ְוָאַמר ,  ש 
הַ  ֶׁ ּסוִּריםש  ּלוֹ   יִּ ֶׁ ִחיַנת  ֵהם  ש  ְרֵכי   ּבְ ם  ּדַ ֵ ר  ַהש ּ ּמוָּבא  ַמה  ֵמִעְנַין  ָאז  ְוִסּפֵ ֶׁ ּ ְבֵחי"בְּ   ש  ִ ם  ",ל "זַ   י"ָהֲאִר   ש  עַׁ ַׁ פ  ֶ ת  ש  חַׁ ה   אֹותוֹ   ִהְפִציר  אַׁ ֵּ ְרב    הַׁ
ב י   ָהרַׁ ב ִ ים   רַׁ י ִ אל   חַׁ ה   ָכהִלְבָר   ִזְכרֹונוֹ   ִויטַׁ ֶ ל  גַׁ י ְ ֶ י   י "ָהֲאִר   ָרָצה   ְולא ,  ֶאָחד  סֹוד   לוֹ   ש  ר  כ ִ הו א   ָאמַׁ ֶ ָנה  ש  ָ כ  דֹוָלה   סַׁ   ְוִהְפִציר  ְלָפָניו  ג ְ
ב   אֹותוֹ  י  ָהרַׁ ב ִ ים   רַׁ י ִ אל  חַׁ ה  ִויטַׁ ֵּ ְרב  ת ,  הַׁ ֲחמַׁ ְכָרח   ָהָיה  ֶזה   ו מֵּ ֹותוֹ   מֻּ ל  י  ְלגַׁ ר   כ ִ ֹא  ָאמַׁ ל  ֶ א  ש  ָ י   ָלעֹוָלם  ב  ן  ִאם  כ ִ ק ֵּ מַׁ   ְלתַׁ ְ ב  תִנש  י   ָהרַׁ ב ִ   רַׁ
ים  י ִ אל  חַׁ ב   ִנְמָצא  ה ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונוֹ   ִויטַׁ ָהרַׁ ֶ ש  י   כ ְ ב ִ ים  רַׁ י ִ אל  חַׁ ְכָרח   ָהָיה  אֹותוֹ   ִהְפִציר  ִויטַׁ ֱאֶמת   מֻּ ֶ ֹות  ב  ל  ֹוד  ְלגַׁ ס  ר ,  ְלָפָניו  הַׁ חַׁ ךְ   ְואַׁ ָ   כ 
ֶכף ֵּ ה  ת  ָ ל  ג ִ ֶ ש  ֹוד  ֶזה  כ ְ ס  ה   הַׁ ֲעֹשָ נוֹ   נַׁ ר  חֹוֶלה  ב ְ ת   ְוִנְפטַׁ ֲחמַׁ ן  ָמָנאחֲ רַׁ   ֶזה  מֵּ יךְ   ִלְצלַׁ ר  ְואֵּ ָ ְכָרח   ָהָיה  ֲהלא  י כ ִ   ֹזאת  ְלָהִבין  ֶאְפש  ֹות   מֻּ ל    ְלגַׁ
ֹוד  ס  ת   הַׁ ֲחמַׁ ת  מֵּ ְפָצרַׁ י   הַׁ ב ִ ים   רַׁ י ִ אל   חַׁ נ ַׁ   ִויטַׁ ַׁ ף   ל "כ  ל   ְואַׁ י   עַׁ ִ ן  פ  ש    כֵּ ל  ֶנֱענַׁ ךְ   ֶזה  עַׁ ת   הו א   ֶזה   אַׁ ִחינַׁ י   ב ְ ְרכֵּ ם  ד ַׁ ֵּ ש   ִאי   הַׁ ֶ ר  ש  ָ ֲהִביָנם  ֶאְפש    לַׁ
ר ֵּ ל   ָאז   ְוִספ  ָ ן   ֶזה   כ  ָריו   ְלִעְניַׁ ו  ָניו   ִיס  ָ י   ִמב  ל  ֲחָלָציו   ְויֹוְצאֵּ ָ כ  ֶ ָריו   ש  ו  נו    הו א   ִיס  ֲחָמתֵּ ת   מֵּ ֲחמַׁ ק   מֵּ עֹוסֵּ ֶ ב  ש  ם   אֹוָתנו    ְלָקרֵּ ֵּ ש   ךְ   ְלהַׁ רַׁ ָ   ִיְתב 
ֲהלא ָנתוֹ   וַׁ ו ָ ַׁ ֱאֶמת  כ  ֶ ִים  ב  מַׁ ָ ש   אי,  לַׁ ד ַׁ ְבוַׁ ם  ְרצֹון  ו  ֵּ ש   ךְ   הַׁ רַׁ ָ ֱאֶמת  ִיְתב  ֶ ֲעֹסק  ב  י ַׁ ֶ נו  ִת ב ְ   ש  נֵּ ו  נו    ק  ָליו  ְלָקְרבֵּ ךְ   אֵּ רַׁ ָ י,  ִיְתב  ר  ֶזה  כ ִ בֹוד  ִעק ַׁ ם  כ ְ ֵּ ש     הַׁ
ךְ  רַׁ ָ ְרצֹונוֹ   ִיְתב  ף ',  ְוכו    ו  ל  ְואַׁ י   עַׁ ִ ן   פ  ש    כֵּ ִרים  לוֹ   יֵּ ו  ים  ִיס  ִ ו    ָוֳעָנש  ל  אֵּ ָ ת  כ  ֲחמַׁ ְיָקא  ֶזה  מֵּ ךְ   ד ַׁ י  הו א  ֶזה  אַׁ ְרכֵּ ם  ד ַׁ ֵּ ש   ִאי  הַׁ ֶ ר   ש  ָ ֲהִביָנם   ֶאְפש    לַׁ
ָלל ו םב ְ   כ ְ ר  ֹאֶפן  ש  ה  ָאז  ְוָאמַׁ ז ֶ ֶ עַׁ   ש  ל  יֹודֵּ צְ   עַׁ ם,  ְזכו ת  מוֹ עַׁ ג ַׁ ֶ ִאין  ש  ָ ב  ֶ ש  ִרין  ְלָפָניו  כ ְ ְ פ  ְמסַׁ ר  לוֹ   ו  עַׁ ינֹוק   צַׁ ר  ִמת ִ חֵּ ֱחָלה  אַׁ נ ֶ ֶ לֹום  ש  ָ ס ְוש    חַׁ
י דֵּ ל   כ ְ ֵּ ל  ַׁ ְתפ  י ִ ֶ ש  ,  ָעָליו  ש  ם   לוֹ   יֵּ ן   ג ַׁ ֵּ ר  כ  עַׁ ִרים  צַׁ ו  ה   ְוִיס  ֶ ל  אֵּ ָ ש    כ  ָ מ  ש    מַׁ י ֵּ ֶ וֹ   לוֹ   ש  ְכד  ֶ נ ַׁ   ִמנ  יש    ל "הַׁ ְרג ִ ַׁ מ  ֶ ל   ש  ָ ִני  כ  ְגִניָחה   ָחהג ְ ל  ו  ֶ ינֹוק   ש  ת ִ   הַׁ

ֹוִרין) ק  ֶ וֹ ( ְקֶרעְכץ ש  ִלב  נ ַׁ  ב ְ ַׁ  : ל"כ 

 

אחת באנו אליו אני וחברי רבי נפתלי סמוך לשבועות תקס"ה ואמר לנו שעתה אינו    פעם  -אות כד  מוהר"ן    ועיין חיי
' -שעל , ולים הליודע כלל. רק זאת נודע לי בעית ואר  כמב - ידי לשון הרע שבעולם אין הצדיקים יכולין להיות ענוים ְוכו 

יודע עכשיו כלום. ואמר    , ויותר מזה אינו יודע. ואמר בפירוש כמה שאתה אינך יודע  , ז" בסימן קצ כך ממש אני איני 
  ,כך הוא אומר תהילים-ואחר  ,כך הוא לומד קצת-ואחר  , שעכשיו הוא מתנהג בפשיטות שעומד בבוקר ומתפלל תפילתו

הוא עומד ומפרש שיחתו קצת לפני השם יתברך ברחמים  כך  -ואחר  ,כך אוכל אכילתו ומניח עצמו לישון קצת-ואחר
עלי  רחמנות  לי  ויש  רחמנות " ותחנונים,  מיר  אויף  האב  אוך  אמר  "און  עצמו  על  רחמנות  לו  שיש  הדיבורים  ואלו   .

והבין גודל הרחמנות העצום שיש לו על עצמו, כאילו    אלו הדיבורים ראה עד שכל מי ששמע    ,בתמימות ובלב נשבר
'. וסיפר לנו אז שחלם לו שהיה שבועותהיה רחוק בתכ והיינו כולנו כדרכינו    ,לית הריחוק מהשם יתברך חס ושלום ְוכו 

והיה מבזה ומייסר אותנו   מאוד, ואמר כי  בכל שנה להתקבץ אליו על חג השבועות, ולא היה יכול לומר תורה כלל, 
יכול לומר תורה ' אינו  ְוכו  עוביותינו  נעשית מהאנשים  )כמבוא  , הכל בשבילנו שמחמת  ר אצלינו שהתורה של הצדיק 

כך אמר תורה נפלאה  -ידי זה נתעוררנו כולנו בתשובה גדולה. ואחר -ועל  ,והוכיח אותנו מאוד , הבאים ומתקבצים אליו(
 חלום גם התורה שאמר אז.  ה לו בשנתגל ,והמובן מדבריו היה . ונוראה מאוד

השבועות  כך-אחר בחג  אצלו  נפ   ,היינו  תורה  אז  הביכורים"ואמר  "וביום  פסוק  על  נ  -  לאה  ו,  "בסימן 
ר"כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות " : המתחלת ְזּכָ ְלֵעיל, ושם מדבר מענין בחינת מלכות  -. אחר שאמר התורה ַהּנִ

ְוכוּ' בכל אחד מישראל  מ   ,שיש  בויש  ויש אחד שאףלכות  ְוכוּ',  ובאתכסיא  לו שום  -על-אתגליא  פי שבאתגליא אין 
  ,לכם נדמה שאין לי ממשלה כי אם עליכם"  :כך אמר בפירוש על עצמו-כן באתכסיא ְוכוּ'. אחר-פי-על -ף א  ,ממשלה

 : "רק שהוא באתכסיא ,ובאמת אני מושל אפילו על כל צדיקי הדור
ר  אחר אמר שהענין המבואר בסוף התורה ְזּכָ אפשר להבינם שהם בחינת אלו  -ה' שאיְלֵעיל המדבר מדרכי  -ַהּנִ

כן אלו ואלו דברי  -פי-על-אף  ,פי שזה הצדיק הלכה כמותו, וזה אין הלכה כמותו-על-לקים חיים, שאףואלו דברי א
אי הדבר  וזה  חיים.  כלל-אלקים  להבין  ְוכוּ'.  ,אפשר  רעמים  בחינת  הם  קצת -אחר   כי  מזה  דיבר  בלילה  בשיחתו    כך 

הזאת וכיוצא בזה, כי הם רוצים  פי שנמצא בספרי המקובלים תירוץ על קושיא  -על-ואמר שאף  , הקדושה עם העולם



 מוהר"ן                                    נו  תורה                               קוטי  יל                 4סד: 

'. על עיין בדבריהם.    , כן באמת אלו ואלו דברי אלקים חיים-לתרץ מה שזה מקל וזה מחמיר, שזה מחסד וזה מגבורה ְוכו 
ִזְכרֹונוֹ  מיר לאז  "  :ואמר בזה הלשון  .באמת אלו התירוצים אינם כלום למבין קצתכן  -פי-על-ִלְבָרָכה: אף-ואמר רבינו 

כי באמת אינו תירוץ כלל. כי זה אומר    ",יחגור אחד מתניו לומר תירוץ על קושיא זאת בפני "  -"  א תירוץעמיצר זאגין  
ומותר לאכול ואיך אפשר להבין בשכל שדברי שניהם א   ,שהדבר כשר  מת, מאחר  וזה אומר להיפך שאסור לאוכלו. 

שהתיר היתה  וכונתו   .' ְוכו  מחברו  בהיפך  הדין  אומר  אחד  קושישכל  על  מיבעיה  וצים  לא  ממש.  בהם  אין  כאלו  ות 
-שבשביל זה אסר רבינו ִזְכרֹונוֹ   , התירוצים שבספרי המחקרים שבודאי אין בהם כלום. וכמבואר בדברינו במקום אחר

הכשרים המחקרים  של  בספרים  אפילו  לעיין  ה'ִלְבָרָכה  דרכי  על  גדולות  חזקות  קושיות  שמביאין  מחמת  ומאריכין    ,, 
כן מי שמעיין בהם ורוצה לתרץ הקושיות  -והתירוץ חלוש מאוד ובנקל לסותרו. ועל ,צין לתרצהכך רו-ואחר , בקושיותם

לעיין    כן אסור-ונשאר בקושיא. על  , כך שהתירוץ אינו כלום-ידי שכל, יוכל לבוא לאפיקורסות גדול. כי מבין אחר-על
לסמוך   רק  כלל,  בענינבהם  קושיא  איזה  בדעתו  ושלום  חס  וכשבא  לבד.  אמונה  שאיעל  לידע  צריך  אלו,  אפשר  -ים 

אי  ,לתרצה '-כי  ְוכו  ה'  דרכי  ולהשיג בשכלנו האנושי  לנו לדעת  לבד. להאמין שבודאי    ,אפשר  רק לסמוך על אמונה 
ִזְכרֹונוֹ אפשר להבין דרכי ה'-באמת הכל נכון וישר. רק שבשכלנו אי ִלְבָרָכה הרבה. אלא  -. וכמבואר זה בדברי רבינו 

-על-שהיו צדיקים קדושים בעלי השגה ורוח הקודש, אף  ,מובאים בספרי המקובלים האמיתייםאפילו קצת התירוצים ה 
  ,וצריכין רק לסמוך על אמונה  , כנראה בחוש שהתשובה נשאר מעל  , ידי התירוצים-אפשר לתרץ הקושיא על-כן אי-פי
מי שיש לו עינים יראה שאין  ו  , כן שרוצים לתרצה-ל שאר קושיות כיוצא באלו, כגון הידיעה והבחירה, שמובא גםן עוכ

הקושיא המובאה בעץ  -יכולין להבין התירוץ כלל בשכלנו. על וכן  קושיות כאלו.  בזה כלל לתרץ  ליכנוס  לנו  אין  כן 
ל כל שהוא, יראה שהתירוץ הוא ולא כלום. כי  ש לו שכומי שי   , שרוצה בעל ה"שערי גן עדן" לתרצה  , החיים בתחילתו

מסיים שם שלמעלה מ סוף  כל  זה התירוץ:  סוף  בתחילה עם  יפה לתרץ הקושיא  טוב אשר  כן  אם  אסור להרהר.  שם 
שאסור לנו להרהר כלל מה לפנים מה לאחור. ולמה לנו ליכנוס בחקירות של עולם התוהו כאלו, ולבסוף לא יתרצו  

וכיוצא בהן,    אם ישוב בשלום. טוב להישאר תיכף באמונה לבד. כי חקירות כאלו כמו הידיעה והבחירה כלום. ומי יודע  
ואסור ליכנוס בהם כלל. רק צריכין לידע    , אפשר לתרצם בשכל אנושי כלל-ובפרט הקושיות שבתחילת עץ החיים, אי

לבד-שאי אמונה  על  לסמוך  רק  אופן,  בשום  אנושי  בשכל  לתרצם  כגבו"  , אפשר  שמים  כי  דרכיו    ,מארץה  גבהו  כן 
 : "ומחשבותיו ממחשבותינו , מדרכינו

בדב  ועיין  ִזְכרֹונוֹ נפלאות  רבינו  כ-רי  בסימן  ִזְכרֹונוֹ " ִלְבָרָכה  רבותינו  מאמר  על  לבוא  " ִלְבָרָכה:  -א  לעתיד 
יושבים ר   "צדיקים  ָ ְזכ  נ ִ הַׁ המבוכות  אלו  איך  שם  שביאר   ,' שאי-ְוכו  המקיף  נמשכין משכל  יל  עכשיו  א-ְלעֵּ להשיגו  פשר 

  , אפשר לתרצם-ושיות שהם למעלה מהזמן, שאיד, שמבואר שם שיש ק"בשום אופן. וכן בהתורה בא אל פרעה בסימן ס 
אחר יוקשה  אותם  לתרץ  ירצה  אם  בקושיות  -כי  ליכנוס  שיכול  עד  מבתחילה,  יותר  חזקה  שתהיה  קושיא,  עוד  כך 

הקו לבאר  מספיק  הזמן  שאין  מהזמן,  שלמעלה  'ותירוצים  ְוכו  שם  שיש  והתירוצים  בכמה    ,שיות  וכן  היטב.  שם  עיין 
נ   , יםמקומות בספרים שלו הקדוש ִזְכרֹונוֹ " וכן מה שכתוב שם בליקוטי תנינא סימן  -ה דבר נאה ומתקבל שאמר רבינו 

ִלְבָרָכה, שמה שקשה קושיות על השם יתברך, בהכרח שיהיה קשה קושיות שא"א להבינם, כי אם לאו רק יתנהג כפי  
יה עליו יתברך קושיות גדולות  כן בהכרח שיה-חיוב דעתנו בלי קושיות עליו, אם כן יהיה דעתו כדעתנו חס ושלום. על

'-שאי עיין שם. וכן בכמה    , אפשר לנו להבינם בשום אופן. כי דעתו בהנהגותיו מרומם ונתעלה ונשגב מאוד מדעתנו ְוכו 
ִזְכרֹונוֹ  ִלְבָרָכה מחקירות וקושיות כאלו אינו רוצה לתרצם בשום מקום, רק  -מקומות. הכלל שבכל מקום שמדבר רבינו 

ד שהוכל  הם  ִזְכרֹונוֹ בריו  מאוד-א  ונורא  נפלא  בדרך  נפלאה  תורה  מגלה  הנפלאה  בחכמתו  לעינ   ,ִלְבָרָכה  ים  י ומראה 
אי זה  שמחמת  נמשכין,  הקושיות  אלו  מהיכן  ולהראות  לדעת  אופן-ומבאר  בשום  וליישבם  לתרצם  נתו  וכוו  , אפשר 

ליישבם בשום אופן-כי אי   , הראות לדורות שאסור ליכנוס בחקירות אלול ולא  "כן  -ועל  , אפשר  ישובון  כל באיה לא 
אפשר  -ותבין נפלאות ה'. איך מי שרוצה להסתכל על האמת יבין מדעתו שאי   ,. ראה דרכיו וחכם"ישיגו אורחות חיים

ועיין מה    .. אשרי הזוכה לזהמיתיים, רק לסמוך על אמונהואפילו בדרכי המקובלים הא   ,ליישב קושיות כאלו בשום שכל
 . ד( "חיי מוהר"ן, סימן כ) השחר הלכה ג':שכתבתי מזה בהלכות ברכות 

 
ר  ואגב ָ ְזכ  נ ִ הַׁ הזאת  בהתורה  לעסוק  יל-שזכיתי  ה  ,ְלעֵּ הפסוק    שםהאיר  סיום  לפרש  הביכורים"עיני    " וביום 

זה   רק    , התורה הזאת  יפ-לע   ולשמוע ביאור הפסוק בעצמזכינו    אבל לא   , הפסוקשנאמרה זאת התורה בשבועות על 
הולדת הנפש וגידול    נתשהוא בחי   -"  הבכורים   וביום"קצת ביאור רק על התחלת הפסוק    שדוהק  מפיו  שמעתי  ךכ-ראח

'  קורא  -"  ונקדש בכבודי"  כתובשמו  כ  ,קודש  נתשהכבוד שהוא בחי  נתזה בחי   -  "מקרא קודש"  ;הנפש כמבואר שם   ,ְוכו 
   (.אר את המשך הפסוקראה שם כיצד ר' נתן מבליקו"ה חו"מ ח"ב, הל' חובל בחבירו ג, יט; ):  "ש בספרייע

 
ִזְכרֹונוֹ   סיפר מטולטשין  נחמן  נ-רבי  תורה  על  המיוסדת  התפילה  את  פעם  שראה  פניך  "ִלְבָרָכה,  "למה  ו 

התיבות "למה פניך תסתיר", שהיו    תסתיר" איך שהתפילה מחוקה מרוב דמעות ששפך בה מוהרנ"ת, והכיר בה רק בגלל
 . ג("שיש"ק ח"ב, סעיף תשל )  גדולות ובולטות, שבה פתח והתחיל את התפילה:

 

יֵּש  לֹו ַלֲהָנָאתֹו וְּלָצְרּכוֹ   ְוָצִריךְ  ֶׁ ְלכוּת ש  ִחינֹות ַהּמַ ש  ִעם ּבְ ּמֵ ּתַ ְ ָחד, ִלְבִלי ְלִהש  ל אֶׁ ה,  'ְוכוּ   ּכָ ִחיַנת    ְוזֶׁ ַכי, ּבְ ִחיַנת ָמְרּדֳּ ּבְ
רֹור  ין קל"ט:(ָמר ּדְ ִ ל  ְלכוּת, ֵיש  לָ  )חֻּ רוּת, ַהְינוּ ַהּמַ ַהּמָ ֶׁ ּה ש  ש  ּבָ ּמֵ ּתַ ְ ּלא ְלִהש  ֶׁ רֹור ְוֵחרוּת, ש   )סעיף ב'( . וְּלָצְרּכוֹ  ַלֲהָנָאתוֹ ּה ּדְ
  

י  עצמו מרומז ענין זה כי מרדכ  בשם מרדכישִלְבָרָכה,  -קלמנוביץ )מלמד( ִזְכרֹונוֹ   עקביבי  ר  סידהחב  הר  כתב
דכי מר  אותיות  בחינת  והיינו  הוא  מלכות  -  " מר" ,  ו"לשון  בפנים,  כמבואר  נקי   "כי ד,  טהור(  לשון  בארמית  דכי  והיינו    ,)= 
 מעדני מלך(. )  : ואינו משתמש עמו חלילה להנאתו ולצרכו  ,ללא פניות וטהור שהמרות והמלכות שלו נקי

 
'  ()בסעיף ג' המבואר בתורה  הסתרה והסתרה שבתוך הסתרה    מענין  לוי יצחק    בי ר  סיד החב  שמעתי בשם הר  , ְוכו 

ִזְכרֹונוֹ  ובתפלהִלְבָרָכה-בנדר  יותר[ על אלו העוסקים בתורה  ]ובבחינה אחת  גם  זה סובב  ואינם    ,, שענין  אך מתגאים 
כי חושבים    , כן בחינת הסתרה שבתוך הסתרה-, שיש ובהם נמצא גם ברךית-םמבקשים ודורשים באמת להתקרב להש



 מוהר"ן                                    נו  תורה                               קוטי  יל                 5סד: 

'ברך  ית -םהשדת  מדרגות בעבו  הם שהם בעלי  כיון שהם בבחינת    ,רותולהם קשה לגלות אף כשיש התעור  ,ובתורה ְוכו 
 מעדני מלך(.  -) : הסתרה יותר מאלו הרחוקים לגמרי כי לא יאבו לקבל

 
י"  :)קהלת ב, כו(  הכתוב  בביאור  ֹוב  ְלָאָדם  כ ִ ט  ֶ ן   ְלָפָניו   ש  ת  ָחְכָמה  ָנתַׁ עַׁ ְמָחה  ְודַׁ חֹוֶטא   , ְוש ִ ן  ְולַׁ   " ְוִלְכנֹוס  ֶלֱאסֹוף  ִעְנָין  ָנתַׁ

ה'(המבואר בתורה    ו'גו ִזְכרֹונוֹ   בי ר  סיד החב  תי מהרשמע  , )בסעיף  בנדר  יצחק  יש  -לוי    "ענין" ִלְבָרָכה, שכמו שבקדושה 
ג'(ִלְבָרָכה  -ִזְכרֹונוֹ נו  שנתהפך הכל לטובה כדברי רבי יש    א חרא-טרא, כמו כן לצד הס)ליקו"ה ועל"ת בכ"מ, וראה עוד שיחה"ר 

 מעדני מלך(.   -)": לאסוף ולכנוס ממון ענין "  וכל מעשיהם ודיבורם ומחשבותם הוא לענין זה, היינו, ", ענין"להם גם  
 

לוי יצחק בנדר    בי ר  סיד הח ב  אמר הר  -"ולפי הגדלת הדעת כן הפרנסה בנקל"    :)שם סעיף ו'(בתורה    בהמבואר
קח  יומהיכן נ  חנו,ן הוא לאסוף ממון, מה נעשה אנ מָ ן הָ חר שכל ענילבאר, שמא  דושהקנו  ִלְבָרָכה שבכוונת רבי -ִזְכרֹונוֹ 

צרכינו, על כן אמר, שהפרנסה דקדושה תלוי בדעת, שהיא היא התורה הקדושה, וזהו "לאיש שטוב לפניו נתן  פרנסה ל
חינת התורה  נו בהיי   -"  לפניו  טובלאיש ש", וזהו  )ברכות ה, וש"נ(  , טוב היינו תורה "כי אין טוב אלא תורה" "חכמה ודעת 

 מעדני מלך(.  -): שממנה באה הפרנסה -" נתן חכמה ודעת"המבואר במאמר,  

 *   
 

 אותיות התורה וביאור לפי סדר הקדמה 
נראה שהוא סוד הדעת הגדול שממשיכים  , יסוד התורה הזו וחוט הסובב בה וקושר כל פרטיה כאחד

 סתרה, להחיות את המלכות הנופלת להסתרה שבתוך הה ,צדיקים גדולים
הכל אחד    , שםששם נפלאות תמים דעים  ,שער החמישים  ,שהוא בינה עילאה  , דעת הנמשך מהכתרדהיינו  
עד שבכוחו לגלות    ,שעל ידו השלום הגדול בין כל ההפכים  ,פשר להמשיך דעת נפלאורק משם א  ,פשוט

אותו    כיחהשמו  ,הש"י אפילו בההסתרה שבתוך ההסתרה, שעי"ז נהפכת ההסתרה לתורת ה'  אור מציאות
והסתרה וריחוק הגדול ביותר מתברר שהיא בעצמה )בעצמה דייקא    ,ע"י שמגלה לו שמה שחשב לחושך 

רו(   בתורה  נפלאהכמבואר  ה'  אחור    ,קרבת  בבחי'  שהיא  כיון  נעלמת  שהיא  אלא  נפלאה  דביקות  ממש 
 .  \בבאחור/

לה דעת להוציאה משם ע"י  מהלך התורה הוא ביאור עניין המלכות שנפלה להסתרה וכיצד הצדיק ממשיך  
ולע כל ההפכים שבעולם  נפלא שבכוחו לסבול  )אלא שבמשך התורה מדבר כל דעת  ביניהם.  שות שלום 

 הפכים אחרים שצריך לעשות שלום ביניהם(   פעם על
ומתחיל באות א' ב' מבאר שיש לכל אחד מלכות שצריך לתקן אותה ראשית היא המלכות על עצמו שצריך   

ת ממליך על עצמו תמיד בכל רגע רק את הש"י וכן המלכות שיש לו על אחרים  להנהיג אותה להיו
יך להנהיג אותם להמליך את הקב"ה כנ"ל ולא ח"ו  צרא  כגון בני ביתו או יותר אפילו רק באיתכסי

 להנאתו. להנהיגם 
  , ק'ובאות ג' מבאר באריכות גדולה עניין המלכות שלעצמה היא חסרה ונוטה לשכחה )כי המלכות בחי' נו

שהיא שמותיו של הקב"ה    ,וזה ע"י עסק התורה   ,לשון שכחה( וצריכה תמיד חיות חדשהוא  ונשים  
החיים.   מקור  שהוא  ית'  לו  קורא  ידה  דעתועל  בלא  המלכות  כי  דעת.  היא  עד   ,והחיות  נופלת 

מתרגל  ואח"כ  כח  לו  שאין  לאדם  נדמה  שבתחילה  בהסתרה,  שהיא  ממנה  שנסתר  כזו  הסתרה 
שנעשה לו מישור, כי נתהפכו אצלו כל צרופי התורה הנגלית ונעשו הסתרה    ר עד ונעשה לו כהית

ושך. וזה בחי' ובכל יום יום מרדכי  ו יודע לראות אור בחוצריך לצדיק שיאיר לו דעת גדול שעל יד
 מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. 

בעצמה לתורת ה' תורה גבוה מאד סתרי תורה    סתרהובאות ד' מבאר שכשזוכה לדעת כזה אזי נהפך הה
מש"כ  שמוכיח בחי'  וזה  ית'.   אליו  וגעגועים  כסופים  של  התנוצצות  ע"י  נעלמת  בדרך  אותו  ה 

של   מההסתרה  שנעשתה  התורה  דהיינו  מלאך  ולא  אני  מצרים  בארץ  ועברתי  מצרים  ביציאת 
)והיא האור הנפלא שהאיר עליהם בליל הסדר שמכו צאו ממצרים וספרו מט  חו יקליפת מצרים. 

 ימי תשובה עד מתן תורה(   
היא תאוות  ובאות ה' מבאר שעיקר ההסתרה והע"ז שעומד לעומת המלכת הקב"ה היא קליפת המן עמלק  

 ממון. ויש כח למרדכי להוציא הנצוצות שבלע וגרם להסתרה ולעשות מהן תורה ודעת לישראל 
ר שטו העם ולקטו )כי רק ע"י דעת יודע שבהסתרת  בזוהובאות ו' מבאר שהפרנסה תלויה בדעת כמבואר  

 הפרנסה מסתתר הקב"ה ומפרנס גם בלא השתדלות( 
צרים הדבור והדעת היה בגלות וכשיצא זכו למצה ומן שהן בחי'  ובאות ז' מבאר המשך הנ"ל באות ד' שבמ

מקוה שמטה בחי'  שזה  הנ'  בשבועות שמתגלה שער  היא  הדעת  התגלות  עיקר  אבל  גדול  ר  דעת 
ל הטומאות )אולי ע"כ המקוה ארבעים סאה בחי' ארבעים לבינה כמבואר שם שע"כ אכלו את מכ

 ין דעת אין בינה ואם אין בינה אין דעת( המן ארבעים שנה כי דעת קשור לבינה כאבות אם א

 
ו,  בת זוגו דבוקה בציד והרי    ?גחיפש לו בת זו   מדוע צ"ע  ו   , בהמה וחיהכל    בא על   הראשון אדם  ש מדרש    א י מב )בראשית ב' כג(    רש"י   ב

 .  שובה ת   כי זה בחי' יתה לו הסתרה על האפשרות של ניסור  י ונראה שה  , וקדם   ר ו פרצופים אח   נבראו דו כי  



 מוהר"ן                                    נו  תורה                               קוטי  יל                 6סד: 

ובאות ח' מבאר שדעת בחי' שלום הפך המחלוקת אבל יש דעת גדול עוד יותר שהוא מחלוקת אבל לשם 
ע"י    מצה ומריבה ומן שהוא לחם מן השמים לשון מלחמה ומריבה לשם שמים שזכו להחי'  שמים ב

 שיצא הדעת מגלות מצרים בחי' שלום גדול שהוא רפואה לכל המחלות.  
הדעת שביאר באות ג' שזוכים לו ע"י עסק התורה, אפשר לזכות לדעת גדול יותר    שע"יובאות ט' מבאר  

בנ"י( שעל    ,ל"ט מלאכותשל    ועבדות עצבות  מ דהיינו    ,להוציאו ממצרים ויאנחו  )בחי'  ע"י אנחה 
ומבטל מהן זהמת הנחש   ע"י רוח הדופק, ומהלב מתפשט לידים ,ת ללבידה מושך אריכות חיים ודע 

ידיו אמונה   לויהי  ומתעלין הידין מל"ט מלאכות  לבחי' שמים  )שהוא הספק שבלב קליפת עמלק( 
דעת כזה    "ידבורי אמת מהקב"ה. ומי שמקבל דבורים עועי"ז אמונתו ותפלתו שלימה ואזי מקבל  

זכות כי    דבריו דברי אלקים חיים, אבל שתיהיה הלכה כמותו לזה צריך  ואותה א"א לבאר  יותר 
 היא מנפלאות תמים דעים. 

יותר בתפילה לבד  ורבי אברהם בן נחמן מטולטשין בבאה"ל על תורה ח' מבאר שהצדיק שעסק 
שתי הזוכה  הוא  בתורה  שאמעסקו  המלך  בדוד  מצינו  )וכן  כמותו  הלכה  ואני  היה  עצמו  על  מר 

 בכל מקום(   תפלה עליו דייקא נאמר וה' עמו ופרשה הגמ' שהלכה כמותו
צדיק  ואילו  רשעים  אפילו  אליו  ולמקורבים  לו  טוב  כמותו  רבינו שצדיק שהלכה  מבאר שם  עוד 

 שאין הלכה כמותו רע לו ומקורבים אליו.  
שבי המעגל  נסגר  המלובזה  עניין  בתחילה  שבאר  להסתרה  שנפלה  והצדיק  כות  ההסתרה  תוך 

ו בעצמה  בהסתרה  הש"י  את  לגלות  לדעת  מבואר  ממשיך  לצדיק כאן  המקורב  לרשע  שהכוונה 
שהלכה כמותו, ומשמע שצדיק שאין הלכה כמותו אע"פ שזוכה לדבורים מהשמים אבל הדעת הזה  

לתכלית הקרוב אל נוראה  ולכן הרשע המקורב  להעלות את המלכות מהסתרה  לו.  אין  זה  ית'  יו 
יק שאין הלכה ו רע לו. ואולי אפ"ל שהחילוק בין הדעת של צדיק שהלכה כמותו לדעת של צדאלי

יכול   יותר  הגדול  ורק  סתם.  לדעת  לשם שמים  מחלוקת  דעת שהיא  בין  החילוק  כמו  היא  כמותו 
להפוך את ההסתרה שבתוך הסתרה לתורת ה' לכן המקורב לצדיק שהלכה כמותו טוב לו כי זוכה  

 לתשובה ואילו לרשע המקורב לצדיק שאין הלכה כמותו רע לו כי לא זוכה לתשובה.  
ההתקרבות לצדיק האמת שהלכה כמותו היא טובה גדולה אפילו לרשע וכן מבואר    נמצא שעצם

 :\ג/ בכמה תורות בלק"מ

 
 שאז כבר היו במדרגת צדיקים אחרי מ"ט ימי הכנה לשבועות , מדוע היו צריכים דעת גדול בשבועות 

נאמני נוטריקון  נאמנותואנכי  נתפשט  ה  , דהיינו שע"י הדעת שיצא מהגלות  -ם אמריה  כבר יכול  יה משה 
  , דהיינו השגות אלוקות בלב  ,שעל ידו נהפך עוד יותר מהסתרה לתורת ה' ממש  , עוד יותר להאיר להם דעת
שזה    ,בחי' מט שערי תשובה  ,וכנ"ל שבמתן תורה נהפכו מצדיק שבכוחות עצמו  .עד שפסקה זהמתם מכח זה

כמבואר    ,א הסתרה שבהסתרהמה היהוהז   , לצדיק גמור כאדם הראשון קודם החטא  ,מת הנחשעדיין עם זה
  , שבהר סיני בטל הספק מלבםשבאר    ,בכלבו על ההגדה ד"ה אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה

דהיינו בחי' הסתרה נוראה כלפי מדרגת קודם החטא, וכדי להפוך אותה לתורת    ,והיינו שבטל זהמת הנחש
בחי' חסד   ,הארת אריך אנפין  ,זקן מלא רחמיםהיה צריך דעת עצום של שער הנ' שנתגלה בהר סיני כ  ,ה'

ועברתי בארץ  "כמבואר לעיל באות ד' ש ,עליון ורחמים גדולים כנ"ל. כי התגלות ה' היא בחי' תורת ה' ממש
מלאך   אני  "מצרים ממש  ,ולא  ה'  לתורת  במצריםשדהיינו    ,הכוונה  בה  שהיו  ה'    נהפכה   ההסתרה  לתורת 
   .משה  . והכל בכחממש

מבואר חקת    תירההס  ובזה  בפרשת  טז(  שכתוב  כ'  לאדום  ש)במדבר  אמרו  וישמע "ישראל  ה'  אל  ונצעק 

הכוונה שרק מכח    אלא  .עברתי אני ולא מלאך וואילו בהגדה דרשו  מלאך ויוציאנו ממצרים"  קולנו וישלח  
המלאך  ינו שידה  ,עי"ז נהפך אצלם ההסתרה לתורת ה' ממש  ,הדעת שהאיר משה בישראל ביציאת מצרים

רבנ שמשה  להם  הראה  נמו  בעצמו  במצריםהקב"ה  בעצמו    ,צא  שהוא  עצמה  בהסתרה  מסתתר  והתברר 
נמצא מאד גם בהסתרה הגדולה ביותר, נמצא שהקב"ה שלח את    אלדעת שהו  ,שזה בעצמו הדעת  ,כנ"ל

 עצם ההסתרה נמצא כבר הקב"ה בעצמו.ב ,שבמצרים בעצמהלנו משה המלאך לגלות 

 
 סיכום של מוהרנ"ת בלק"ה  

 (אות )א ג  הלכה  חדש ראש הלכות
ןעַׁ  ֲאָמר  י ֵּ ְביֹום" מַׁ ִרים  ו  ו  כ  ב ִ ֲאִריךְ . הַׁ ל ָיִמים  ְלהַׁ וֹ  עַׁ ְכת  ְמלַׁ ן'", ְוכו   מַׁ י ֵּ ם עַׁ ָ ל ש  ָ ֲאָמר  כ  ַׁ מ  ִסיָמן  הַׁ  : נו ב ְ

 
זוכה לאור התפלין דהיינו דביקות מהארת הבינה שעל ידה זוכה ליראה ובושה אזי כל המביט בו זוכה  אות ו' שה   עיין תורה לח   ג

 ה דהיינו דעת כנ"ל.  ליראה ובושה דהיינו בינ 

דעת היא בחי' בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר דהיינו סבילת הפכים בחי' עוה"ב וזוכים לה ע"י הצדיק בחי' משה    תורה ד' ועיין  
 ארת לדעת ועי"ש ע"י הסתכלות וצדקה ווידוי לפניו בחי' אתה ה 

 אות ב' שבהסתכלות על הצדיק זוכה לתשובה שלימה   ועין תורה יט 

 .ל הצדיק זוכה לראות עד כמה צריך לשוב בתשובה שע"י הסתכלות ע   רה סו תנינא ועיין תו 
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ָלל כ ְ ִריִכין ,  ְוהַׁ צ ְ ֶ יךְ   ש  ִ ְמש  ו תחִ   ְלהַׁ ְלכו ת  ֶאל  י  ַׁ מ  ה  ְוֶזה.  הַׁ ֲעש ֶ ל  נַׁ י  עַׁ ֶסק  ְידֵּ ֹוָרה  עֵּ ת  ִהיא  הַׁ ֶ ָמא  ש  ְ א  ש  ָ ְדש  קֻּ ִריךְ   ד ְ   הו א   ב ְ
ל עַׁ ֶ י  ש  י  ֶאת  קֹוִרין  ְידֵּ ים   חֵּ י ִ חַׁ יִכין  הַׁ ִ ְמש  מַׁ ת  ו  ו  ת  ִחי  ֲאִריכו  ו    ָיִמים  וַׁ נ  ֶ ךְ   ִממ  רַׁ ָ ר.  ִיְתב  א  ְוִעק ָ יִכין  הו  ִ ְמש  ַׁ מ  ֶ ו ת  ש  ִחי    תֹוךְ לְ   הַׁ

ִלים ֵּ כ  ֹות  הַׁ ד  מ ִ ל  ְוהַׁ י  עַׁ ֹוָרה  ְידֵּ ת  ִהיא  הַׁ ֶ ת  ש  ִחינַׁ תו    ב ְ י  ִמד ַׁ ה  ָימַׁ ֶ ,  ִהוא  מַׁ הש  ת  ז ֶ ִחינַׁ ָמא  ב ְ ְ א  ש  ָ ְדש  קֻּ ִריךְ   ד ְ ת,  הו א  ב ְ ִחינַׁ  ב ְ
ם ֵּ הו א  ש  ֶ ִלי  ש  ו ת  ֶאל  כ ְ ִחי  יל  הַׁ ְגב ִ ת  ְלהַׁ ו  ִחי  ֹא  הַׁ ל  ֶ י  ִיְהֶיה  ש  ו  ֶמן  ִרב  ֶ ש   ם  הַׁ ֹורֵּ יכ ִ   ג  ו  ר  ב  נ ֵּ ס  הַׁ לֹום  חַׁ ָ י,  ְוש  ֲאזַׁ יִכין  וַׁ ִ ְמש  ַׁ מ  ֶ ש   כ ְ
ו ת י  ִחי  חֵּ ים  מֵּ י ִ חַׁ ְינו  ,  הַׁ הַׁ תד ַׁ   ד ְ י,  ְוָחְכָמה  עַׁ ָחְכָמה   כ ִ ה   הַׁ י ֶ חַׁ ו    יֹוְדִעין  ָאז ,  ת ְ ֲאִפל  ֶ תֹוךְ   ש  ָרה  ב ְ ְסת ָ הַׁ תֹוךְ   הַׁ ב ְ ֶ ָרה  ש  ְסת ָ ם  הַׁ   ג ַׁ
ם ָ ש    ש  ב ָ ךְ '  ה  ְמלֻּ רַׁ ָ ל  ִיְתב  ֹוְדִעין  י ְידֵּ   ְועַׁ י  ֶ ל,  ֹזאת  ש  י  עַׁ ְצמוֹ   ֶזה  ְידֵּ עַׁ ָכה  ב ְ ְ פ  ָרה  ִנְתהַׁ ְסת ָ הַׁ ת  הַׁ עַׁ ר  ְלדַׁ חַׁ אַׁ ֹוְדעִ   מֵּ י  ֶ ש    יןש  י ֵּ ֶ  ש 
ם ָ ךְ ' ה  ש  רַׁ ָ י. ִיְתב  ֲאזַׁ ָכה וַׁ ְ פ  ְתהַׁ נ ִ ֶ ש  ָרה  כ ְ ְסת ָ הַׁ ת הַׁ עַׁ ְינו  , ְלדַׁ הַׁ ֹוָרה ד ְ י, ת  ְכֶרֶזת אֹוָרְיָתא  ֲאזַׁ ְיהו   מַׁ ד , ָקמַׁ י עַׁ '  ְוכו   ָתִייםפ ְ  ָמתַׁ
י ֲאזַׁ ל  וַׁ ָ ִעים  כ  ָ ָבה  ִמְתעֹוְרִרין   ָהְרש  ו  ְתש  ָבֶזה  ב ִ יִכיןמַׁ   ו  ִ ו ת  ְמש  ְלכו תהַׁ   ֶאל  ִחי  ַׁ ן,  מ  י ֵּ ם  עַׁ ָ ב  ש  יטֵּ ין.  הֵּ ִ ל  גַׁ ְ מ  ֶ ְכש  ֹוָרה  ו  ת    הַׁ

ת עַׁ ד ַׁ ש    ְוהַׁ ב ָ ְמלֻּ ְכִלית  הַׁ תַׁ ָרה  ב ְ ְסת ָ הַׁ ין,  הַׁ ִ ל  ֹוָרה  ְמגַׁ ַׁ   ת  ֹבה  י,  ְמֹאד  ג ָ ם  כ ִ ָ ש    ְיָקאד ַׁ   ש  ב ָ ֹוָרה   ְמלֻּ ַׁ   ת  ֹבה  ְיָקא  ְמֹאד  ג ָ ְינו  ,  ד ַׁ הַׁ   ד ְ
י ֹוָרה   ִסְתרֵּ ִהיא   ת  ֶ ְבָיכֹול,  ש  ךְ '  ה,  כ ִ רַׁ ָ ְצמוֹ   ִיְתב  עַׁ ִלי  ב ְ ש    ב ְ ת  ְלבו  ְבִחינַׁ י  ב ִ ְרת ִ ֶאֶרץ  ְוָעבַׁ ִים  ב ְ ְלָאךְ   ְולֹא   ֲאִני  ִמְצרַׁ  ֲאִני  מַׁ
ֶאֶרץ'.  ְוכו    ְולֹא ב ְ ֶ ִים  ש  ָהָיה  ִמְצרַׁ ֶ ָ   ש  רו ת  םש  ב ְ ְטָרא  ִהְתג ַׁ ס ִ ם  ָהָיה  ָאֳחָרא  הַׁ ָ ְיָקא  ש  ש    ד ַׁ ב ָ ךְ ִיְת '  ה  ְמלֻּ רַׁ ָ ְצמוֹ   ב  עַׁ ,  ב ְ
ְביָ  ן',  ְוכו  ,  כֹולכ ִ י ֵּ ם  עַׁ ָ ת  ְוֶזה.  ש  ִחינַׁ ת  ב ְ ְכָנעַׁ ְלכו ת  הַׁ ָעה  מַׁ ָ ת,  ָהְרש  ְלכו  ק  מַׁ א,  ֲעָמלֵּ הו  ֶ ֶנֶגד  ש  ת  כ ְ ְלכו  ה  מַׁ ָ ש   ְקדֻּ ף  ד ִ רֹודֵּ ֶ  ש 
ה  ֶאת ֲחנֵּ ן ,  ןד ָ   מַׁ י ֵּ ם   עַׁ ָ ת.  ש  עַׁ ד ַׁ ה  ְוהַׁ ֲעש ֶ נ ַׁ ֶ נ ַׁ   ש  ַׁ ת  הו א  ל"כ  ִחינַׁ חִ ,  ָמן  ב ְ תב ְ ל  ִמְקֶוה  ינַׁ ֶ בו ע   ש  ָ ת,  ֹותש  ִחינַׁ ה  ב ְ צ ָ ת ,  מַׁ ִחינַׁ  ב ְ

ה ֶ ן,  ֹמש  י ֵּ ם  עַׁ ָ ת.  ש  מו  לֵּ ְ ש  ת  ו  עַׁ ד ַׁ ת  הַׁ ְבִחינַׁ ה  ב ִ צ ָ ִהיא,  מַׁ ֶ ת  ש  ִחינַׁ ֲחלֶֹקת  ב ְ ם  מַׁ ֵּ ִים  ְלש  מַׁ ָ ה,  ש  ֲעש ֶ ל  נַׁ י  עַׁ א ,  ֲאָנָחה  ְידֵּ הו  ֶ   ש 
ן ק ֵּ ת  ְמתַׁ דו  בֵּ כ ְ ה  הַׁ ֲעש ֶ נ ַׁ ל  הַׁ י  עַׁ ת  ְידֵּ נ ָ   זֲֻּהמַׁ ְינו  ,  ָחש  הַׁ הַׁ ן,  אכֹותְמלָ   ט" ל  ד ְ י ֵּ ם  עַׁ ָ ת  ְוֶזה .  ש  ִחינַׁ   ָלֶכם   ִיְהֶיה  ֹקֶדש    ִמְקָרא  ב ְ

ִריךְ  צ ָ ֶ ֶֹדש    ֶאת  ִלְקרֹות  ש  ק  ְינו  ,  הַׁ הַׁ ָחְכָמה  ד ְ ִהוא  הַׁ ֶ ת   ש  ו  ִחי  חִ   ֶאל,  הַׁ תב ְ ת  ינַׁ ְלכו  ַׁ מ  י.  הַׁ ֲאזַׁ ל"  וַׁ  לֹא  ֲעבֹוָדה  ְמֶלאֶכת  כ ָ
ו   ֲעש  ת" תַׁ ִחינַׁ ט   ב ְ לב ִ ל  ו  נ ַׁ  ְמָלאכֹות ט"הַׁ ַׁ ן, ל"כ  י ֵּ ם עַׁ ָ ל ש  ב  ֶזה כ ָ יטֵּ  : הֵּ

 
ועי"ש היטב אות ב' ג' ד' דברים נפלאים בעניין הריחוק שנעשה תכלית הקרוב אלא שהוא רבוי אור המכבה  

וסוד המולד  דעת מהצדישמקבלים  את הנר אבל ע"י   וזה סוד חצות  ונעשה דעת גדול  ק מתבטל הסתרה 
   .ט שערי טומאהדייקא בתכלית הנפילה שם למ  הלבנה ויציאת מצרים

 

 ק"מ בעיון יותר  הקדמה
 התוכחה

שלא תהא מקברת את בעליה ע"י שיתחייב בחטאי אותם שהם משרשו   ,התוכחה היא אריכות ימים למלכות
והדעת    ,אותם שאינם אצלו  ,וכדי שישמעוהו  ,הזהירםשידע מה ואיך ל  ,ותחתיו, אבל כדי להוכיח צריך דעת

הי החיהזו  מחי  ימים  אריכות  בחי'  התורה  ,יםא  עסק  ע"י  אותה  ית'  ,ממשיכים  שמותיו  היא  התורה    ,כי 
קוראהו בשמו והוא בא לתוך כלי וצמצומי מידות התורה שעוסק    ,וכשמדבר תורה ומוציא שמותיו ית' בפיו

   .בה
חי החיים לתוך  באה מ  , נעשה מדת ימי מה היא שהתורה הנקראת מה  )וזהו חיים הם למוציאהם בפה שעי"ז

 מידות(
פנועי"  לראות  ודעת  לשכל  זוכה  אלוקותאזי  ו  ,מיותיז  שיש  יודע  הסתרה  שבתוך  בהסתרה  בחי'    ,אפילו 

 ומשה נגש אל הערפל כי שם האלקים  )ואולי זה גם בחי' לימוד זכות על רשע בתורה רפב(

 ג' סוגי שכחה
ויש שנשו    ,רתםדהיינו שיש שנשתה גבו  , תרותוהן ג' סוגי הס  ,וגי שכחהאותם שצריך להוכיחם יש בהם ג' ס

  .ואח"כ עושה יותר עבירות  ,וזה בחי' עבר ושנה ובחי' נעשה לו כהתר  .ויש ששכחו לגמרי  ,וקפצו ונתרחקו
אבל יודע    ,ואח"כ נסתר האמת ונעשה לו כהתר  ,בתחילה לא נסתר ממנו האמת אבל מתגבר יצרודהיינו ש

  .תרה נסתר ממנוהוא בהסואח"כ גם זה ש  ,שהוא בהסתרה

 המוכיח
הראוי  , לך והמ המוכיח  לדעת  ,דהיינו  זוכה  כנ"ל  התורה  עסק  שיש   , ע"י  הסתרה  כל  אצלו    ,ועי"ז  נעשית 

   .תורה

נסתר    לדעת שהש"י  זוכה  ואזי  החיים  חי  את  קורא  בפה  התורה  עסק  ע"י  דהי  שם)דהיינו  נו  יועי"ז הש"י 

 מתגלית(  כאןהתורה הנסתרת 
וע"י שהמלך מגלה שההסתרה בעצמה היא    ,סתרהופי התורה לפתיות וההפכו צרכי ע"י שנשתה גבורתם  

  עד מתי. נעשה מהדעת תורה והתורה מכרזת ,וכשיודע שהש"י נסתר שם ,נעשה ממנה דעת ,תורה
מאד גבוה  היא  הזו  ותחתיו  , והתורה  שמשרשו  אותם  אצל  מכרזת  אותם    ,והיא  פתיים  "ומוכיחה  מתי  עד 

   .יוצא מצוות התוכחהובזה הוא , "תאהבו פתי

 קומה אחת  ,עםהמוכיח והמלך ה
ונעשות    ,אבל רק כשאצל המלך מתבטלות ההסתרות  ,באמת התורה הזו דייקא, מכרזת תמידכי    רושוהפי
 . ומתחילים לשמוע את התוכחה ,אזי נופל ערלת האזן אצל אלה שתחתיו ,תורה

אחת קומה  הם  והעם  המלך  הה  ,כי  שהופך  דעת  יש  הקומה  לתורהוכשבראש  הקומה    ,סתרה  בכל  אזי 
   .כחת התורה הזולהיות אזן לשמוע תו ,מתפשט הדעת הזו

   .זוכה לשמוע קול התורה המוכיחה עד מתי פתיים תאהבו פתי ,ומבואר שע"י התקשרות לצדיק אמיתי גדול
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ו  עושה שלום בין הסתרה וידיעה ונהפך אצל  ,כי ע"י שהצדיק זוכה לדעת גבוה כזה של שלום בין הפכים
לתפוס תוכחה בתוך חושך    זי ממילא אצל העם שלו גם משתלשל בחי' דעתוא  ,ההסתרה לאלוקות ותורה

   .לצעוק איה מקום כבודולהרגיש  ,העוה"ז

 עיקר ההסתרה
עמלק   שהמן  ההפכים  ומשהעומד  מידיעת  מרדכי  ההסתרה   ,כנגד  שבתוך  ההסתרה  שעיקר  היא    ,משמע 

 . בואר היטב בתורה כגוכמ ,ששם עיקר העצבון ידים ,להיות מאסף ממוןבתאווה  ,בתאוות ממון

 תורה גבוהה 
אותיות בצמצומי  מתלבשת  שלא  הכוונה  גבוה  בחי'  א  ,תורה  היא  האמת  שלא  כמקיףעצם  בבחי'    ,מאיר 

   .שהאדם מתוך עצמו מתחיל להתבייש במעשיו ופתיותו ,וזה בעצמו התוכחה כראוי ",מרחוק נראה לי ה'"
כי א"א לדעת    ,והיא מבטלת כל הסתרה  ,מיתייםהיא החיים הא  ,' החכמה תחיה בחי  ,והדעת הזו היא השכל

  .ם בכל דברכי היא השכל הנעל  ,הזו אלא ע"י התגברות על הסתרה
בפה תורה  ע"י  אלא  אותה  להשיג  שלומד  ,וא"א  התורה  מידות  בצמצומי  להצטמצם  החיים  לחי    ,שקורא 

ֶכללראות שהיא    ,ולהאיר לו הדעת הזו    .עולם הזה המעלים אותווך  תב ,נעלם ש ֵּ
 

 ינו סתרי תורה,ידייקא בארץ מצרים שם נסתר תורת ה' ממש דה באות ד מבאר רבינו
נהפכת ההסתרה לתורת    , עי"זגם היא בעצמה אלוקותכי    ,הסתרהשזוכה לדעת שאין    ,משמע שע"י הדעת

 ה' ממש. 
שהוא מרגליות  של  ומבצר  זהב  של  בהר  שנסתרת  מלך  הבת  בחי'  זה  ממון  ואולי  מאסף  בחי'  טוב    ,הלא 

 .נעלמת התורת ה' ממששם בתכלית ההסתרה  ,מלק דייקאע
יר לו דעת למצא אותה דייקא  שחי החיים יא  ,ומבואר כאן שהגילוי צריך להיות ע"י עסק התורה בפה דייקא

   .היכן שלא מוצא אותה דהיינו בהסתרה עצמה
ן טעם ללכת למבצר  דהיינו שאי  ,נמצא גלוי לעיןכי זה דייקא  , אבל א"א לחפש אותה במצרים ועמלק עצמו

אותה  לחפש  עצמו  זהב  כשתתגלה  ,של  ואזי  התורה  לעסק  שבתוכו    התורה,  אלא  בעמלק  אותה  ימצא 
את  דהיינו כל הגשמיות וההסתרה שהיא כל העוה"ז שמעלים    ,ל מקוםשהרי מצרים ועמלק יש בכ  ,בעצמו

 .בכל מקום ובכל דבר הבת מלך 
 

לק"ה הל  עיין  מוהרנ"ת  ר"ח  ג'  סוהנ"ל  כה  במצריםמבאר  דייקא  שהיא  ה'  תורת  רו  ו  ,ד  תורה  בחי'  שזה 
אובד כשה  מתקרב  ,טעיתי  הוא  בעצם  שמתרחק  הקול    ,שככל  את  מכיר  אינו  שכבר  לו האלא    ,קורא 

   .בחי' סוד העיבור ונקודת חצות ומוהרנ"ת מבאר שזה

כהתר עד    ה ועוד נשו וקפצו שנעשה להם לבאר שהריחוק שנעשה ע"י שנשתה גבורתם ועבר ושנ  ולפ"ז נ"ל
בחי' דיבור שיצא מפיו ב ששכחו לגמרי ועשו יותר עבירות, זה מהלך שתחילתו רוח שטות שעל ידו נעשה )

   .מעגל דייקא ולא קו ולא סתם ריחוק ",עצמך   לכי מעטי"שהלא טוב יקח אותך( בחי' כניסה למעגל של 

אבל לא הגיע לשם    ,א אותהודייקא שם הוא מצ  ,ת הריחוקזה תכלי  ,שמצרים זה בחי' ההר של זהב  משמע)
רב זמן  אחרי  הט  , אלא  בחי'  כל  ימי התרחקות"שהוא  חצות   , ו  עד  הליל שהוא  הלילה  ,בחי'  מתחיל   , שבו 

שהוא    ,באמת דייקא אז הוא תכלית ההתרחקותאבל    ,ואע"פ שנראה כאילו במקרה דווקא אז מצא אותה
דהיינו כשהלידה היא    ,לדעת מתי המולד קודם המולד)סוד העיבור הוא    סוד המולדתחילת ההתקרבות בחי' נקודת חצות  

   ( בעיבור(

אור  ואם תשאל ראה  בגלל שלא  היא  נפ"מ הרי תחילת ההתרחקות  אור  ,מה  רואה  לא  גם  ומה   ,ובסופה 

קרו  נקרא  זה  מדוע  ריחוקהחילוק  וזה  שעל   הביאור  ?ב  הלבושים  רבוי  הוא  החושך  סיבת  שבתחילה  הוא 
  , אבל בסוף סיבת החושך הוא רבוי המרחק מהתורה   ,לות תורה של מעלה(ורה )דהיינו תורה הנגלית נבהת

אבל בלא שום מהלכי    ,בקות וגעגועי הנשמה אליו ית'אבל היא בעצמה בלא לבוש )תורת ה' ממש דהיינו ד
לו להיות בבחי'   שנהפכו ע"י חטאיו( דהיינו שחטאיו גרמו  ,יא תורה של צרופים הפוכיםוהבנה כי ה  ,שכל

אלא שזה   ,כי אחור באחור הוא דביקות ממש בכותל אחד  ,אבל זה בעצמו יש בו קרוב יותר  ,ית'אחור אליו  
ִניםממצב שמופקע לגמרי   ָ ו  ל הלכן במצב כזה רק צעקת איה מועיל. )וזה בחי' אדה"ר שאשתו היתה דבוק   ,פ 

 חיות( בהמות ו מאחריו ואעפ"כ חיפש אשה אצל כל ה

הלבוש  ואם תשאל מה  על  נפ"מ  עלי  ,התורהעל    ,ומה  מחיצה  ,או  יש  למעשה  שכדי    התירוץ  ?הרי  הוא 
התורה שעל  הלבושים  ואולי  ,להסיר  האי  וכולי  המידות  בתיקון  בתורה  לעסוק  לקרוב    ,צריך  שיזכה  עד 

  כי רק ,דהיינו רק לבקש ולחפש ולצעוק    ,איהדהיינו בחי'    ,אבל לבטל את השכחה צריך ניסור ממש  ,פב"פ
 אזי אפשר לדבר על ניסור. ,אלא שזה אחור באחור ,בו ית' כשכבר יודע שבעצם הוא דבוק

)ואולי אפ"ל ששתי הבחי' האלה הוא בחי' המלך והעם שהמלך עוסק בתורה והעם עוסק בביקוש וצעקה  
 ריך ללכת עמהן(  וזה בחי' אזמרה ואיה שרבינו הדגיש שהן השתי תורות שתמיד צ
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שיותר   ואם תשאל  מאש  נמצא  גדול  מריחוק  להתקרב  כשקרוב.  קל  אמת  לגלות  כךר  זה  המקום    ,אין  כי 
אבל על זה יש    ,כי אע"פ ששם כל הנדרש הוא רק לחפש  ,לגמריממנו  הרחוק הוא חול וסכנה גדולה ליפול  

עצומות אזהכי    ,מניעות  עצמם  אדם  והגשמיות  ההסתרה  בתוך  הפנוי  ,נמצא  החלל  קו  ,בבחי'  דם אבל 
ובמצוותהוא עו  ,הריחוק זה לא גשמיות  ,וסק רק בלבושי התורהשאע"פ שע  ,סק בתורה  אלא רגלי    ,אבל 

  .הקדושה וכמבואר בתורה נד

שזה בחי' כניסה למעגל   ,משל לסכנת הכניסה למצרים עמ"נ לחפש את הבת מלך כנ"לשזה    אולי אפ"ל עוד  
 . היטב זה בזה כידוע  אוחזים של לכי מעטי עצמך וידוע טבע הסיבוב לזרוק לצדדים שלכן הרוקדים

שאת הזכות לזכות לתורת ה' ממש יש רק לצדיק הגמור שיכול להיכנס בצינור הסט"א ולא    כאורהנמצא ל
    מאד. יאונה לצדיק כל רע או לרשע שהתרחק מאד ובדיעבד יכול לזכות אם ירצה

ריקוד  ואולי ע"י  לזה לכתחילה  כניסה  בחי'  הריקוד שמכ  , אפ"ל שיש  שזו מעלת  יס עצמו למהלך  נדהיינו 
   .ל עי"ז לזכות למקיף האמת מבינהויכו ,הסיבוב

כשמשפיל    אבל באמת דהיינו  מאד  מרוחק  כבר  הוא  כשתופס שבעצם  היא  לזה  האמיתית  הכניסה  עיקר 
עצמו ותופס שבאמת הוא צריך להיות הרבה יותר ממה שהוא ואז מטבעו כבר צועק איה היכן מה שאני  

ר דביקות יותר זכרון דקדושה ובתפיסה כזו  בבחי' יותר אמיתית יותשגתך  האיה  באמת צריך להיות דהיינו  
יכול להרגיש כבר בחי' טעיתי כשה אובד בקש עבדך   ,דהיינו להרגיש שאני כבר בנקודת חצות  ,מיד אני 

ה המבואר בתורה ו' בחי'  -ובהרגשה אמיתית כזו אפשר להמשיך הארת שם אהי  , בחי' מולד תכלית הריחוק
 .ת ה' ממששובה הנ"ל הארת תורא לבעל ת הסיעתא דשמי

 

לפ"ז שתורת ה' ממש היא בחי' בינה בחי' עולם התשובה בחי' הסיעתא דשמיא שמקבל בעל תשובה  נראה  
שמאיר לו אור האמת בחי' בינה בחי' עוה"ב דהיינו שדייקא הריחוק שבגללו לא מסתייע חזור לבד מהפתח  

 זה בעצמו בחי' המולד הנ"ל הארה גבוה כל כך שה לסיוע ו שנפל ממנו כמבואר בגמרא מנחות כט לכן זוכ
 

לי   נראה  אבל  הלק"ה  עפ"י  ממנה  מדברים  הדרשנים  שבאמת  אור  רבוי  של  חדשה  סכנה  מתחיל  וכאן 
   .ולכן גם אחר הזהרתם עדין רובא דעלמא נופל בזה ,אבל לא ביארו סיבת הקושי ,שאמנם ביארו הלמעשה

מיד רוצה לקבל על עצמו עבודות    א לשב הנ"ל אזיהסיעתא דשמי  והכוונה שכשזוכה להתעוררות דהיא
למעלה ממדרגתו ועל זה מזהיר מוהרנ"ת שלא יקבל על עצמו אלא קצת שיכול לעמוד בו ונל"ל שצריך  

לכן   ,עי"זאותו  כי יכול לאבד    ,ולכן זה לא פשוט כלל  , לדעת שבאמת זו סתירה גמורה למהות האור הזה
ואולי גם יקבל על עצמו כמה    ,רוצה כמה שיותר  מזה שבאמת  ולדבר  ,ותר ויותרנ"ל שבאמת צריך לרצות י

ואיזה דבר שמבין שיוכל להחזיק בו גם אח"כ שהוא העיקר    ,אבל למעשה את הרוב יקבל בתנאי  ,שיותר
   .אותו יקבל בלי תנאי

 

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 נו תורה 

 כדרכו פותח רבינו את התורה בפסוק שבו רמוז כל השגתו 

יבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם בהקר  וריםביכוביום ה )במדבר כח( 

 :  מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו
באר כיצד  מהפסוק שבו פתח רבנו תורה זו מדבר מקרבן יום הביכורים והצווי לעשותו יו"ט ובסוף התורה  

 דהיינו ,רמוז בו ראשי פרקי התורה הזו

התורת ה' שנעשית    זו ה חדשה לה'כם מנחבהקריב מלכות שנפלה להסתרה, זה בחי'  וביום הבכורים

מקרא קדש יהיה דהיינו הדעת הגדול של שער הנ' שזוכים לו ע"י בחי'  בשבועותיכםמההסתרה ע"י בחי' 

  שהיא זהמת הנחש כל מלאכת עבודהדהיינו רוח הדופק ע"י אנחה מנשב בידים ומוציא אותן מבחי'  לכם
 ידים   לט מלאכות עצבון

 

 אאות 
ונשמתם   ,על נשמות שמשרש נשמתו מלכותמבאר רבינו שלכל אחד מישראל יש  ,הנ"לק הפסולכביאור 

 . להחזירם בתשובה  מחייבת אותוזו המלכות הו  ,דהיינו שממליכים אותו עליהם ,הם תחתיו ומקבלים ממנו
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 . ל כל העולם ב"ה על עצמו ועמליך את הקלהדהיינו מלכות דקדושה  ןלתק מהות המלך מוהעניין הוא כי זה 
היא להאיר את אור   , כל עניין המלכות הזו כי ,\ד/ וכח המלכות שלו דקדושה היא דבר שנתחדש במתן תורה

וכן בתורה קפח מבואר שחלק נשמתו הוא   ,כמבואר בתורה לד הנ"ל ,שזה בחי' חלקו בתורה  ,נשמתו עליהם
ינא שזוכה לזה ע"י  תורה עב תנועיין שם וב ,דיקחלק תורתו שלמד בעיבור וצריך להחזיר לעצמו ע"י הצ

דהיינו השגה בהש"י המביאה אותו לשפלות ומכוחה   ,הצדיק כי בהסתכלות הצדיק עליו מאיר בו שפלות
בבחי' אתה תחזה   ,אלה שתחתיול עו עצמו מקבל מלכות וגדולה כפי שרש נשמתו להמליך את הקב"ה על 
 בשפלות כן זוכה לגדולה.  שרי עשרות ומאות ואלפים כ"א כפי מדרגתו

כמ"ש בתהלים פט על מלך המשיח    כורים רומז למלכותישיום ב  מבארהנ"ל    ביאור הפסוק ף התורה בובס

כח   בכל אחד מישראל בחי' מלכותכי יש  והעניין הוא    ,אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ

ל  למלוך  וכלעליהםו  להמליכאחרים  שגורם  בחי  ,  לפי  נשמתו ו  נתאחד  בחינות    בחי'  לו  יש  כן 
.  ואת הרב ביותר ואת שביניהם  \ואת הפחות ביותר/   הולך ומונה ג' סוגיםרבנו  : ויותר אנשים  על  \ה/ מלכות

בביתו  שורר  שהוא  )ובניו(/  \ח/[ז]  יש  אשתו  על  ביותר\טדהיינו  מושל  שהוא  ויש  יותר   ,  דהיינו 

ופחות מכל העולם מושל על כל    יא ישהראל  אחד שהוא צדיק שרש כל נשמות יש, וכן יש  מאשתו 
ומדרגות המלכות    ,כל אחד לפי בחי' המלכות שיש לוה אמצעית הנ"ל שאמרנו היא  ומדרג,  העולם

שרי אלפים, ושרי מאות, ושרי חמשים, מה שאמר יתרו למשה ואתה תחזה וכו'    בבחינותהנ"ל הן  
מתו כח מלוכה על הכוונה שמשה יראה למי יש מצד נש  ,לפי המבואר לעיל    )שמות יח(  ושרי עשרות

 .וכו'  מאותשר  אה ימנה אותו  ומי שיש לו על מ  עשרות דהיינו על עשרה בני אדם,שר  לאותו    יימנה  ,עשר
שפלות    ו המשיך לבכל אחד  משה ע"י הסתכלותו  אתה תחזה הפירוש שעיין תורה עב תנינא שם מבאר שו

 :  עי"ש  ,לוך על יותר אנשיםכן היה גדולתו למלפי הכלים שלו, וכמה שפלות שהיה יכול להמשיך לו 
   .תכסיאובא יאתגליא יהמלכות הזאת שיש בכל אחד, היא באובחינות  

בחי לפי  לכ"א  שיש  הממשלה  היינו  האנשים  נתבאתגליא,  אלו  על  מושל  שהוא  ו, 
 באתגליא, כפי בחי' המלכות שלו כנ"ל. 

בחי לפי  אחד  לכל  יש  גם  כי  הוא,  דהיינונתובאתכסיא  באתכסיא.  מלכות  בחי'  שאף    ו 
נמצאייודע מהםכי לא    שום ממשלה על אלו האנשים  שבאתגליא נראה שאין לו וגם לא  ם  , 

כי נשמתם הם    ,, עם כל זה באתכסיא ובהעלם גדול, הוא מושל על אלו האנשיםאצלו כלל
. וגם זאת  באיתגליא הוא מכח האיתכסיא  תונראה פשוט שכל כח המלכו  \יב/ תחתיו, ונכנעים תחתיו

שרי אלפים ושרי מאות בבחי'    ,ונתחיבאתכסיא היא לכל אחד לפי ב  הבחינה של מלכות
  .וכו'

 
לד   ד בתורה  בירא   כמבואר  תורה  מתן  התורה  קבלת  בחי'  שתי  שהן  ופורים  משבועות  זו שמדברת  תורה  וכן  הדר  כנ"ל  ובפורים  ה 

 את הממליכים אותו בתשובה.  קבלוה באהבה לכן דייקא בה מדבר מעניין הממשלה שיש לכל אחד שצריך להשתמש בה להחזיר 

 שזה ניכר בקולו של האדם.  ועיין תורה עב תנינא שתלוי בשפלות שאותה מקבל מצדיק הדור עי"ש   עיין סוף תורה ל'   ה 
מה המלך אחר שהשליכו אשמדאי מכסא מלכותו היה מלך על מקלו או טליתו או כלי לשתיית  )ובפרש"י שם( ששל   עיין סנהדרין כ:   ו 

 כי אין בה חיוב תוכחה.  ורבינו לא החשיב זה למלוכה  מים שלו בלבד.  
 לשה"כ באסתר א' כב   ז

ו על אשתו שהיא  בזה רמז רחוק ששורר בביתו הוא צווי של אחשורוש על כל העולם להיות איש שורר בביתו דהיינ   אולי אפ"ל   ח
כוותו  ה שתבוא בכתר בלבד. ואע"פ ש המלכות החותה ביותר שצריך להיות לאדם וצווי זה לתקן את כשלונו בזה כלפי אשתו שרצ 

היתה למלכות דסט"א למלאות תאוותו אבל אפשר ללמוד מכאן לכל אחד שצריך להיות שורר בביתו להביא את אשתו לפחות אל  
בלבד   בכתר  הפחות  לכל  לכל    ע כידו הקב"ה  אבל  שמים  לשם  למעשים  להביאה  מצליח  לא  אם  אפילו  דהיינו  לרצון  רומז  שכתר 

 אלה שיש לו מלכות עליהם.    רצות לשם שמים. והכי נמי כל הפחות להביאה ל 

זו אשתו   ט  מבוא   ביתו  נשמתו  מצד  כי  צ"ע  וקצת  ביתו  בני  היינו  שביתו  ב'  אות  סוף  לקמן  אבל  ד'(  ח'  וסוטה  א'  א'  יומא  ר  )משנה 
שמוע בקולו הרי יותר יש  בספרים שבניו לא משרש נשמתו אלא אשתו תלמידיו וחבריו. מאידך את בניו מצווה לחנכם והם מצווים ל 

אחריות עליהם, אלא שזה לא מצד הנשמות, אלא מצד ההלכה. וגם רואים בחוש אנשי חינוך שיש להם כח מלוכה גדול פעמים  לו  
 ואעפ"כ לא את בניהם.    רבות יש בכוחם להחזיר רבים בתשובה 

 שהוא   -בדפו"ר ותרלד ומתרלו   י

 באתגליא  -מתרצו    יא 

המלכות    וצ"ע   יב מתבטא  שיש  במה  נראה  ובפשטות  ממנו  באתכסיא?  שמושפעים  הנשמות  שרש  מצד  ממש  באתכסיא  מלכות  גם 
יש לו איזה אדם שמרגיש    אבל נראה שיש גם בחי' ממוצעת שיודעים ממנו והוא לא יודע מהם, כידוע בחוש שכל אחד   ,בהעלם גמור 

 ה בחי'.ו כי מרגיש שהוא מעליו באיז צורך להביט בו ולהתחזק ממנו בעצם ההסתכלות ואפילו עצם נוכחותו מחזק אות 
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, ואעפ"כ באתכסיא ובהעלם  \יג/ ביחס לגודל נשמתו  יא אין לו שום ממשלהויש אחד שבאתגל
כי כל נשמותיהם הם כולם תחת   ,גדול, הוא מושל על כל הדור, ואפי' על כל צדיקי הדור

מה שאמר , בבחינות רק שהוא בהעלם גדול , ם אליוממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופי

הסופר/  עזרא  הקב"ה    \ידהנביא  ומוגש   טובכל מקוםא'(  )מלאכי  על  שאף שהם    ,לשמי  טזמוקטר 
עובדים ע"א, על כל זה בהעלם גדול הם כולם נכנעים אליו יתברך ועובדים אותו יתברך,  

של מלכות באתכסיא,    . כמו כן זאת הבחינהכמבואר בלק"ה ע"ת ה'  רק שהוא בהעלם גדול
, עם כל זה בהעלם  "ז וגם חולקים עליו דהיינו כנ"ל שעע  תגליא אין לו שום ממשלהשאף שבא

  אולי הכוונה שאת גדולתם מקבלים ממנו גדול, הוא מולך עליהם, והם כולם תחתיו ונכנעים אליו
: 

 
 באות 

ולצרכו.וצריך   להנאתו  לו  שיש  המלכות  בחינות  עם  להשתמש  לבלי  אחד  שלא   כל 

תחתיו  דהתהיה בחינות המלכות   יכנעו  לו שאחרים  שניתן  הכח  ניחה דבהפקיר  אצלו כעבדיינו  א 

, רק שתהיה בחי' המלכות בבחי' בן חורין.  וישרתוהו   \יח/שימליכו אותו  למלאות תאוותו   \יז/ ליה
, שהמלכות יהיה אצלך בן חורין, לבלי אשריך ארץ שמלכך בן חורין  \יט/ בבחי' )קהלת י'(

להמליך את    בת חורין להשתמש בה כפי חיוב השכל דהיינווהתאוות לבך אלא    בו להנאתךלהשתמש  

 :  לעשות רצונוהקב"ה ו

)חולין כמו שדרשו בגמ'    \כב/[כא]  מר דרור, בחי'  מרדכי  בשמו  וגם רמוז  \כ/ מרדכי הצדיקוזה בחי'  

ע"ב( דכי/  \כג/ קלט  מרי  הוא  דרור  מר  על  התרגום  ולפי  \כדכי  טהור.  בארמית  דכי  לצדיק .  רומז  רבנו 

 
הדור כפי שמבאר בהמשך ואומר שאין לו מלכות כלל באתגליא אע"פ שבאמת יש לו כמה חסידים אלא שביחס    הכוונה לצדיק   יג

 ובאיתכסיא כל העולם תחתיו לא נחשב המעט חסידים למלכות באיתגליא כלל לזה שהוא שרש נשמות ישראל  

 עזרא מלאכי זה    עיין מגילה טו.  יד
 פוסים שבידינו מקים כי הו' או הי' מחוק בחלקו התחתון ולא ברור וצריך לבדוק בעוד דפוסים בתקפא נראה בכל הג ד   טו

 ומיגש   -תרלד ב   טז

יה, דהיינו הפקירא דניאוף, שעל כן מעדיף שפחה כנענית על בת ישראל כי זילא ליה  עבדא בהפקירא ניחא ל   כמבואר בגיטין יג.  יז 
 מרבה שפחות מרבה זימה מרבה עבדים מרבה גזל   ליה.  וכן במשנה אבות ב' ז' שכיחה ליה פריצה  

 והיינו ניאוף הנ"ל כמבואר בתורה יא ובתורה קל שניאוף וגאווה תלויים זה בזה   דהיינו גאווה   יח
:   קהלת פרק י   יט לו  ֶֹקר יֹאכֵּ ב  ַׁ ִיְך ב  רַׁ ר ְוש ָ ְך ָנעַׁ ֵּ ְלכ  ַׁ מ  ֶ יְך    )טז( ִאי ָלְך ֶאֶרץ ש  רֵּ ְ ש  ן ח )יז( אַׁ ֶ ְך ב  ֵּ ְלכ  ַׁ מ  ֶ ָרה ְולֹא  ֶאֶרץ ש  ְגבו  לו  ב ִ ת יֹאכֵּ עֵּ ָ ִיְך ב  רַׁ ֹוִרים ְוש ָ

ִתי:  ְ ש    בַׁ

שעוסקין בגבורת החכמה והבינה    -)יז( בגבורה ולא בשתי    בזמן שמלכך ודייניך מתנהגים בנערות:   -אי לך ארץ שמלכך  )טז(    ש"י ר פ 
 ולא בשתיית יין: 

פריצול  הפסוק  ...  -  רבי אברהם  שמלכו וירמוז  מי  למשכילים אשרי  לא    ג"כ  הגופניות  חורין שהתאוות  בן  השכל  הוא  עליו  המולך 
 יטרידוהו: 

דייקא כמבואר לקמן ד"ה ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר הנשים כי הוא דייקא הדוגמא לצדיק המוכיח ומגלה    י נקט מרדכ   כ
 דעת בתוך ההסתר אסתיר כפי שיתבאר שם.

 שמות ל' כג   כא 

ח לְ  פרק ל שמות    כב ה קַׁ ת ָ ים ו  )כג( ְואַׁ ִ ם ֲחִמש   ה בֹש ֶ ְקנֵּ ָמאָתִים ו  ים ו  ִ ֲחִציתֹו ֲחִמש   ם מַׁ ש ֶ ֶ ָמן ב  אֹות ְוִקנ ְ ש  מֵּ רֹור ֲחמֵּ ִמים רֹאש  ָמר ד ְ ש ָ  ָמאָתִים: ָך ב ְ
 כג{ מר דרור ומתרגמינן מירא דכיא: -מרדכי מן התורה מנין דכתיב }שמות ל  -  קלט:  ן חולי   כג

וקרי ליה ראש לבשמים  )בגמרא(    רש"י פי >מח<  אות    ביאורים/ / ה"ת  ע   תורה תמימה  מניין לגאולת מרדכי, דמתרגמינן מירא דכיא, 

דדריש שם על הפסוק דישעיה נ"ה    : ה דמגילה יצריכים באור, ונראה באור הענין ע"פ האגד   והדברים     .לצדיקים לאנשי כנה"ג, עכ"ל 
ו  המן  זה  הנעצוץ  תחת  ברוש,  יעלה  הנעצוץ  שנ תחת  מרדכי  זה  ברוש  יעלה  ראש  כו',  בשמים  שנאמר  הבשמים  לכל  ראש  קרא 

הוא ראש לצדיקי   ומרדכי  ריחו,  נתן  נרדי  ע"ש הכתוב בשה"ש  מכונים בשם בשמים  ור"ל שהצדיקים  ע"כ,  דכיא,  מירא  ומתרגמינן 

  פירש"י היה נראה לפרש דכונת   ולולא           הדור ההוא, ואולי דריש מרי מלשון מר, שהיה ראש גם לסנהדרין כמבואר במגילה: 
הגמרא מוסבת לענין אחר, והוא לפי המבואר בגמרא מגילה שם דעיקר שמו של מרדכי היה פתחיה, א"כ קשה למה שינה את שמו  

וטה לשמות האומות, כמו מרודך, ומפרש דגם שם מרדכי יש לו רמז בתורה, דהוא  העברי בשם שאין לו מקור בעברית, והוא יותר נ 
ינה שמו יש לזה טעמים וענינים שונים שאין כאן המקום לבאר, וע"ע לפנינו בפ' נצבים  דרור בעברית. ועיקר הדבר שש מלשון מר  

 בפסוק ואנכי הסתר אסתיר: 

 הגמ' במגילה אבל באונקלוס ובסנהדרין התרגום מירא דכיא. אבל תרגום יונתן וירושלמי הוא מור בחיר   כך גרסת   כד
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ומלכותו בטהרהשמשתמש במר בה    \כה/ ותו  אצלו לעשות  דרור  ע  חיוב ע"י שהיא  ולא  בד לתאוות  השכל 

. שהמרות, היינו המלכות, יש לה דרור וחירות, שלא להשתמש בה להנאתו ולצרכו, ליבו
. דהיינו להשתמש עם המלכות  והיתה לה' המלוכה \כו/ כי אם להש"י, בבחינות )עובדיה א'(

לעבודת הש"י, דהיינו להזהיר ולהוכיח את כל הנשמות  ו  שול על הסרים למשמעתו שיחזרלמ
הן אם    ,אחד ואחד לפי בחינות המלכות שיש לו באתגליא ובאתכסיאשנכנעים אליו, כל  

בני ביתו יותר, מוטל    םוא  ,הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את  יש לו ממשלה 
ו יותר  להזהיר  אנשים,עליו  שלו  יותר  בחי' המלכות  עליהם  משמ  :  לפי  שמולך  אותם  שגם  ע 

  .באיתכסיא צריך להזהירם וכפי שיבאר לקמן

 
 ג אות

דיבר מהחיוב כי לעיל  .עתה יבאר כיצד אפשר להוכיח את אותם שיש לו ממשלה עליהם באיתכסיא
  .ת את בעליהאזי הרבנות מקבר ,שכשלא מוכיח  ביומאלהוכיח את הנכנעים תחתיו ועתה יזכיר את הגמ' 

 מג: בסנהדריןכמבואר  ,ואע"פ ששם מדובר במלכות באיתגליא ,כי נענש תחתםי שבת נה  ומבאר אותה עפ"
  ,מבאר שגם המלכות באתכסיא יש בה בחי' שמקברת את בעליה.  שרק הנגלות לנו אבל הנסתרות לה'

כן   לע ,חיות מלמעלה וצריכה תמיד להיות מקבלת ,מצד היותה מלכות שמהותה חסרון וכליון מצד עצמה
  ,םממשיך חיות מחי החיי ו ,קורא לו ית'ע"י שקורא בתורה ש ,היא ע"י עסק התורה  ,שבאיתכסיא התוכחה

ויודעים   ,, ועי"ז מתנוצץ גם לנכנעים תחתיו באיתכסיא הדעת הזווזוכה לדעת שהיא בחי' החכמה תחיה 
 ה אותם וכפי שיתבאר.שמוכיח  ,ונעשה ממנה תורה ,שעי"ז מתבטלת  ,שהש"י נמצא בהסתרה

בגמ'  לכות, שלא תהיה בבחינות  להמשיך אריכות ימים לתוך המוצריך   )פסחים  הנאמר 

הגמרא הכוונה לדיין ושמא יטעה    \כח/ הרבנות מקברת את בעליה  \כז/(מא פו:טעות וצ"ל יו  ז ע"בפ
ת הנכנעים בדין ויתחייב בנפשו אבל רבנו מבאר עפ"י הגמ' בשבת נה שמקצרת את חייו אם לא מוכיח א

. כי כל אחד לפי בחי' המלכות שיש לו, הוא בחי' צופה, שמוטל עליו  תיהםנענש תחכי  תחתיו  
של   מעשיהם  על  שתחתיו  להשגיח  האנשים שהם משראלה  ולהוכיח את  לו  להזהיר  שו, שיש 
הוא מזהיר ומוכיח אותם, אזי הוא עושה את שלו, ומציל את    םבחי' מלכות עליהם. וא 

לבית ישראל וכו', ואתה כי הזהרת רשע   צופה נתתיך  \כט/ )יחזקאל ג'(  כמו שנאמר  ,נפשו
  ולא שב מרשעו וכו', הוא בעונו ימות ואתה את 

 
רמב שניאוף הוא אבי אבות הטומאה וזהו שמרדכי הצדיק נקרא על    אר בסוף תורה ב' ועיין תורה היא תיקון הברית כמבו   טהרה   כה 

 שם הטהרה כי צדיק הוא מאן דנטר ברית הפך הבעל גאווה הנ"ל שהוא בחי' ניאוף כנ"ל 
ר צִ   עובדיה פרק א   כו הַׁ ִעים ב ְ ִ ידֹוָ )כא( ְוָעלו  מֹוש  ו ְוָהְיָתה לַׁ ש ָ ר עֵּ ֹט ֶאת הַׁ פ  ְ ֹון ִלש  ָכה: י  לו  מ ְ  ד הַׁ

 נכדו של עשו( בן אליפז  כי עמלק  )    לימדך שאין מלכותו שלימה עד שיפרע מעמלק:   -תה לה' המלוכה  והי     -  רש"י 
רב כי הוה נפיק למידן דינא    ה.תהא יציאה כביא והרשות מקברת את בעליה ערום נכנס לה וערום יצא ממנה ולואי ש   : יומא דף פו  כז 

נפי  נפשיה לקטלא  הכי בצבו  עביד  אמר  הוא  לית  ביתיה  וצבו  נפיק  ק  הוה  כי  כיציאה רבא  ביאה  ולואי שתהא  לביתיה אזיל  וריקן 
 .א ביאה כיציאה נפשיה לקטלא נפיק וצבו ביתיה לית הוא עביד וריקן לביתיה אזיל ולואי שתה ברצון  בצבו    [ .דף פז ] לדינא אמר הכי  

ואחר כך כ שנאמר )שמות א(    -מקברת בעליה      הרבנות:   -והרשות    -  רש"י פ  יוסף תחילה,  יציאה      ל אחיו:וימת    -ולואי שתהא 
 לישא עונש חטא, שמא ישגה בדין, ועל עצמו אמר כן:   -לקטלא אזיל    ממנה בלא חטא כביאה: 

כות. וקצת קשה לפי שמבאר בהמשך שהמלכות מקברת את בעליה  כפי שיבאר משמע שהתוכחה היא המשכת חיים למל   בפשטות   כח
נמצא שאין זה המשכת חיות אלא רק שמציל עצמו מקיצור החיים. והתירוץ    לה שתחתיו אזי נענש תחתיהם, זה כשלא מוכיח את א 

כות ימים כפי  שכיון שכאן לא מדבר ממלכות באיתגליא אלא באיתכסיא לכן כאן התוכחה אינה כפשוטו אלא בבחי' המשכת ארי 
 .שיבאר 

ְלבֵּ   יחזקאל פרק ג   כט יָך  ת ִ ְנתַׁ צֶֹפה  ָאָדם  ן  ֶ ב  ְעת ָ )יז(  מַׁ ָ ְוש  ל  ָראֵּ ִיש ְ ְוהִ ית  ָבר  ד ָ י  ִ ִמפ  י:   נ ִ ֶ ִממ  ָ אֹוָתם  ְרת  ְולֹא    ְזהַׁ ת  מו  ת ָ מֹות  ע  ָ ָלָרש  ָאְמִרי  ב ְ )יח( 
ת ְוָדמֹו ִמי ָ  ֲעֹונֹו ָימו  ַׁ ע ב  ָ ֹתֹו הו א ָרש  י  ָעה ְלחַׁ ָ ֹו ָהְרש  ְרכ  ע ִמד ַׁ ָ ְזִהיר ָרש  ָ ְלהַׁ ְרת  ַׁ ֹו ְולֹא ִדב  ְרת  ש  ִהְזהַׁ ק ֵּ י ִהזְ   : ְדָך ֲאבַׁ ה כ ִ ת ָ ע ְולֹ )יט( ְואַׁ ָ ָ ָרש  ְרת  ב  הַׁ ָ א ש 

 : ָ ְלת  ָך ִהצ ַׁ ְ ְפש  ה ֶאת נַׁ ת ָ ת ְואַׁ ֲעֹונֹו ָימו  ַׁ ָעה הו א ב  ָ ֹו ָהְרש  ְרכ  ִמד ַׁ עֹו ו  ְ ִרש   מֵּ

למה אתה שותק הלא כצופה שמעמידים על המגדלים לראות אם יבאו גייסות לעיר יתקע בשופר להזהיר    -)יז( צופה נתתיך    רש"י 
 נתתיך להזהירם להשמר מן הפורענות שלא אביאנו עליהם: קו כן  את העם שיתכנסו ויתחז 
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הצלת )נפשך  עליו  העונש  אזי  אותם  ומוכיח  מזהיר  אינו  אם  אבל  וע"כ [א]שם(  כ"ש.   ,
בעליה הזו  הרבנות מקברת את  התוכחה  בחיוב  לעמוד  קשה  לראות להמשיך כי  צריך  וע"כ   .

   : אריכות ימים לתוך המלכות, דהיינו שיראה שיוכל להזהיר ולהוכיח אותם
ינם אצלו  איך אפשר לו להזהיר ולהוכיח אותם, כי אינו יודע מה שצריך להם, וגם א   אך

 להוכיח אותם.  
שעל ידה יוכל , כדי לידע איך להוכיחם. ולבא לדעת הזה  כפי שיבאר  וע"כ צריכין לזה דעת

ימים בעצמו. וזה שאומרים העולם    בתואריכ  דייל  הוא ג"כ עלהוכיח גם את אלה שאינם אצלו  
      :  שאינו יודע מחייו, כי עיקר הידיעה הוא מחיים, מאריכות ימיםעל מי שאין בו דעת הנ"ל 

)תיקון יוד דף    ג עסק התורה. כי אורייתא שמא דקב"ה   דיי  ללבא לאריכות ימים הוא עכי  

קורין אותו בשמו, כן כשצריכין לקרות את ו, וכמו כשצריכין לקרות את אחד  \ה/[ד] כה ע"ב(
ימים, צריך לקרות אותו בשמו כביכול, ושמו   זחי החיים, כדי להמשיך ממנו חיים ואריכת 

 אריכות ימים.  הוא התורה כנ"ל. נמצא שע"י עסק התורה, קורין את ה
דהוע"כ מוזהר המלך   הידיעה  בה'  שכויהמלך  ישראל  נשמות  תחתיולינו שרש  על עסק התורה    ם 

כנ"ל.  ימים לתוך המלכות  ביותר מכל העולם, מחמת שהוא צריך לקרות את האריכות 
יז( )דברים  המלך,  בפרשת  יאריך    \ח/וזה שכתוב  למען  חייו  ימי  כל  בו  וקרא  עמו  והיתה 

 . ימים על ממלכתו
. וקרא בו דייקא, היינו שע"י עסק התורה הוא קורא את החיים  וקרא בו כל ימי חייוזה  ו

 כנ"ל. 
חייווזה   דייקאימי  חייו  ימי  מידות  .  הם  ימים  לקבלם  כי  צריך  החיות,  את  כשמקבלין  כי   ,

וצמצום א"א לקבל את החיות מהש"י, מחמת   כי  טבמדה. כי בלא מדה  רבוי  ירבוי אור, 
, ע"כ צריך לקבל החיות במדה, וזה זוכין ע"י עסק התורה. כי  \יב/[יא]   רהשמן גורם כיבוי הנ

 
 שבת נד: נה. נו: וע"ז ד. יח. סוכה כט. סנהדרין כ. וכז: קג. שבועות לט:   עיין א

 אריכת   -אריכות, ומתרצו   -גם בדפו"ר ותרלד   ב

 דקוב"ה   -גם בדפו"ר דקב"ה, ומתרלו   ג

 בדפים שלנו דף כו.  ד

  כלול  אחד שכל דאימא  י"הנה על רומזת' ש כי, ס" ש כמספר  עולה מלאה ן"שי אותיות' ג ס "ש ַאְתוֹוי ְסִליק  ן"שי כי  ואמר  וממשיך -תיקוני הזוהר דף כו.  ה

ַיד'  ה  את   ותצרף',  ס  האות   רומזת   לזה , ששים  ביחד   שהם   מעשרה  כלול   אחד   שכל ק" ו  סוד  שהוא '  בס  נכנסים   והם ,  ממאה ָהה  ד ְ ֵּ ,  יד  של  תפלין סוד  המלכות  שהיא   כ 

  לירא  שצריך,  יראה  מבחינות  שהם לאוין ה"שס   כנגד   ה "שס  מספר   נרמז   בתפלין  הרי,  ומלכות  א "וז  דאימא   המוחין דהיינו, שלימה  קומה  על   הרומז  ה"שס ביחד  הרי

ו ִדין   ח"ְורמ,  עליהם  לעבור  ק  ִ ְכִליָלן  פ  רמ  ד ִ יבִ   ח"ב ְ ֵּ ְקִריַאת  יןת  ַמע  ד ִ ע  ש ְ ַאְרב ַ ין  ב ְ י ָ ָרש ִ ָ   בארבע   שמע  קריאת  של   תיבות  ח "ברמ  שכלולות  עשה  מצות  ח"ורמ  פ 

  שאין  בידינו  גדול  כלל  כי,  שמע  קריאת  של  ח" רמ  עם  התפלין  של  ה"השס  את  מצרף  ולכן,  מצות  ג"תרי  הם  ביחד  הרי  ג "תרי  ָהא(,  ב "ע  כה  דף  ל"כנ)  פרשיות

ַמר  ֲעַלְייהו  ,  התפלין  עם   שמע  קריאת   לקרות  צריך  ולכן,  אחד ענין  שהם  תפלין   בלא   שמע  קריאת ִמי ֶזה  נאמר   מצות   ג"התרי  על  ִאת ְ ְ ר  ְלדר  ִזְכִרי  ְוֶזה  ְלעָלם   ש     ד 
מִ   דבריו  ומפרש   כנגד   ח"רמ  מספרם  ה" ו  ִעם   י"ִזְכרִ ,  ב "חו  כנגד   שהם  ה "י  עם   יחד   הם   לכן ,  במוחין  שהם   לאוין  ה"השס   כנגד  ה"שס  מספרם  ה"י  ִעם   י"ש ְ

א,  ה"ו  בצירוף  הם  לכן,  ק"בו   המתפשטים  בחסדים  שהם  עשין  ח"הרמ ָמא  ִאיִהי  אֹוַרְיָתא  כי  ואמר ,  מצות  ג" תרי  הם  יחד  וכולם  ג" תרי  ְוכל ָ א  ש ְ ֻקְדש ָ ִריךְ   ד ְ   ב ְ
 (   ומפרשים מ "וז ר "שע. )ג" תרי למנין ה"הוי  אותיות ' ד  את  מצרפים לכן,  ה"הוי השם   שהוא ה"הקב  של שמו היא  התורה כל הו א

 בתקפא נראה קירין בכל הג' דפוסים )כנראה שהו' מחוק(  ו

 כות וארי   -ואריכת מתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   ז

ים   רק יז דברים פ   ח י ַהּכֲֹהנִׁ ְפנֵּ ּלִׁ ֶפר מִׁ ה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל סֵּ נֵּ ְ ש  א ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת מִׁ ּסֵּ ְבּתֹו ַעל ּכִׁ ִׁ ם:   )יח( ְוָהָיה ְכש  ּיִׁ ּמֹו    ַהְלוִׁ )יט( ְוָהְיָתה עִׁ
מֹר אֶ  ְ ש  ְרָאה ֶאת ְידָֹוד ֱאלָֹהיו לִׁ ְלַמד ְליִׁ יו ְלַמַען יִׁ י ַחּיָ ל ְימֵּ ה ַלֲעׂשָתם: ְוָקָרא בֹו ּכָ ּלֶ ים ָהאֵּ י ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחּקִׁ ְברֵּ ל ּדִׁ י רּום    ת ּכָ ְלּתִׁ )כ( ְלבִׁ

ים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו בְּ  יְך ָימִׁ מֹאול ְלַמַען ַיֲארִׁ ין ּוׂשְ ְצָוה ָימִׁ ן ַהּמִׁ י סּור מִׁ ְלּתִׁ ֶאָחיו ּוְלבִׁ ל: ְלָבבֹו מֵּ ָראֵּ ׂשְ  ֶקֶרב יִׁ

לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו, רפ"ב דכתובות מבואר    -עה"ת חתם סופר  
וכ'   ה',  נגד  עצה  ואין  חכמה  אין  כי  לפניהם  מקום  לפנות  דרך  מיני  להטות  המלך  צריך  מצוה  עושי  ופוגע  בדרך  שמהלך  דהמלך 

וכ' תוס' ר"פ שבועת העדות דכבוד ת"ח עדיף מכבוד  בהפלאה שם דת"ח חמיר מכבוד המלך ות"  ח א"צ לפנות מקום לעושי מצוה, 
מלך משום תורתו דילי' היא ומשו"ה יכול למחול משא"כ מלך אין כבודו דילי' אלא של צבור לכן אינו יכול למחול כי לאו דילי' הוא  

מהלל ואילך שהי' ממלכות בית דוד הי' נשיאותם בירושה  ע"ש עוד אקדים מ"ש הרמ"ע דאין כבוד תורה בירושה לבנו ורק הנשיאים  
 מטעם מלכות לא מטעם תורה כי נשיאת התורה אינו בירושה לבנו אחריו ]מובא בשו"ת ח"ס חא"ח סי' י"ב[: 

 ריבוי   -רבוי, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   ט

 ריבוי   -רבוי, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   י

 חובת הלבבות שער י' אהבת ה' פ"ז )ד"ה ואם אתה חפץ אחי( ובספר המשלים לר"י גקטליא אות פג   יא
והכוונה כי פתילת       שמכבה ממש.בחי' יש כאן כיבוי הנר דלכאורה חסרון הכלי רק מונע קיבול השפע ולא כמו השמן    צ"ע באיזה   יב

הנר מחלקת את השמן לחלקים דקים שעי"ז יוכל האש לשלוט בהם ולהבעירם כי רבוי השמן אין האש יכולה להשתלט עליו ולכן  
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התורה היא שמו של הקב"ה, והשם הוא הכלי של הדבר, שבהשם הזה נגבל החיות של 
, שבהשם נגבל הנפש והחיות של נפש חיה הוא שמוכמ"ש )בראשית ב(    [,יג ]   הדבר הזה

כף אצלו, מחמת שבהשם נגבל כל כל דבר. וע"כ כשקורין את האדם בשמו, הוא מזומן תי
הנפש והחיות שלו. וכן התורה הוא שמו של הקב"ה, היינו ששם נגבל החיות מחי החיים.  

ופרשיות ופסוקים  ותיבות  אותיות  בהתורה  יש  כי  מדות,  בחי'  היא  התורה  פתוחות    כי 

פרשות  וסדרים  וסתומות , שהם בחי' מדות, שבהם נגבל החיות במדה. וע"כ ע"י התורה  נד 
שהוא שמו של הקב"ה, שהוא בחי' מדות, יכולים לקבל את החיות. כי ע"י התורה קורים  

ומדת  החיות לתוך המדות, שהם בחי' ימים. וז"ש )תהלים לט(    את  ידאת החיים, וממשיכין 
ה מה  ו'(  טוא וימי  )דברים  כמ"ש  מה,  בחי'  שהיא  שהתורה  היינו  והחוקים  ,  העדות  מה 
מ[טז]   והמשפטים בחי'  היא  החיות לתוך המדות   יזדותי,  קורין את  ידה  כנ"ל. שעל  וימים 

וזה וקרא בו כל ימי והימים, שבלא זה לא היה אפשר לקבל את החיות מחמת ריבוי אור.  
 , שע"י התורה קורא את החיות לתוך הימים והמדות כנ"ל.  יויח
 

וע"כ צריך לעסוק בתורה בפה דייקא, כי כשצריכין לקרות את אחד בשמו צריך לקרותו 
בעלמאב במחשבה  בשמו  לקרותו  אפשר  ואי  דייקא,  חי    ,פה  את  לקרות  אפשר  אי  כן 

 \ יח/ (.החיים בשמו, כ"א ע"י הפה, ולא ע"י המחשבה לבדה. וזה שאמרו חז"ל )עירובין נד
ם בפה דייקא, שעי"ז זוכה לחיים  יה  יא  למוצ  כם בפה.  יה  יא  , למוצ  [יט]   םיה  א  כי חיים הם למוצ  

 כנ"ל. 
סתם דעת הכוונה חיבור עימו    ימים, ואז זוכה לדעת  כא, ממשיכין אריכת נמצא ע"י עסק התורה

 כג החכמה תחיה את בעליה   \כב/ . כי הדעת והשכל הוא בעצמו החיות, כמ"ש )קהלת ז'(ית'
בכהאריז"ל החכמה  \כד/כמבואר  מהארת  הם  החיותשהחיים  עיקר  הוא  השכל  כי  ס'    ,  תורה  עיין 

ועי"ז הדעת יכולים לקרב ולהוכיח    .בס' ממיתה  ושינה היא אחד  ,נקרא שינה  ,שעבודת ה' בלא שכל
  : באיתכסיא את מי שצריכין להוכיח

 
השפע   בעניין  נמי  והכי  ונכבה  בוער  לא  הלב  הנר  שיוכל  קטנים  לחלקים  החיות  את  לחלק  כדי  האותיות  כלי  צריך  מהש"י  החיות 

  , והוא כמו נר שללא תוספת חיות  , אזי אין הלב מסוגל כלל לקלוט את החיות הזו, ואין לו חיות מאותה חיות  ,ל בלא כלי אב   ,לסבול 
     .הכי נמי זה נכבה מתוספת חיות רוחנית ואין רק חיות הגשמית   , נכבה  אזי הוא 

 עיין לק"ה דברים הבאים בסעודה ד' ו' ועיין שער הגלגולים הקדמה כג  יג
    וממשיכים  -בתרלד  יד

 היא )כלשון הפסוק(  -בדפו"ר הוא, בתרלד ומתרלו  טו 

 אע"פ שמה לשון שאלה מצינו כעין זה בזהר ועיין לעיל תורה מט מי עם זאת עולה ועיין באה"ל מדוע דווקא שאלת הרשע רומז לתורה   טז 
 מדות וימים   –בדפו"ר מידת ימים, מתרלו   יז 

-א''ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי שנאמר }משלי ד   -  עירובין נד.  יח
 .כב{ כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה 

 אות ה'(   משלי ד' כב )ועיין לעיל תורה יא אות א' ותורה טו  יט 
 למוציאם  -בתרלד  כ

 אריכות  -אריכת, מתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  כא
ה ְבָעֶליָה:   קהלת פרק ז  כב ַחּיֶ ַעת ַהָחְכָמה ּתְ ְתרֹון ּדַ ֶסף ְויִׁ ל ַהּכָ צֵּ ל ַהָחְכָמה ּבְ צֵּ י ּבְ  )יב( ּכִׁ

כי בצל החכמה וכו', אפשר כונת הפסוק ככה כי מי שינוח ויחפוץ לחסות בצל החכמה    -)על קהלת נכתב בשנת ה'רפה(    רבי אברהם פריצול 
כבד   ואברם  ובמושכלות אמר  לאבות השלמים בהשתדלם בדעות  שקרא  כמו  הכסף  שינוח בצל  ימשך מהצל ההוא השכלי  בודאי 

לדעת שהחכמה תחיה את בעליה בגוף    מאד במקנה ובכסף ובזהב ויתרון גדול למי שיש לו דעת או ויתרון זה מהחכמה על הכסף הוא 
 ותחיה ג"כ לקנות ההשארות מה שהכסף לבדו אינו משלים הנפש החסרה אם לא תשתדל בעסק השכלי: 

 החכמה תחיה וכו' )ותיבות את בעליה נמחק(  -בתרלד  כג
חיים   כד ז מ"ת    -  עץ  מוחין דז"א    -שער לח פרק  דנהורא עלאה שהם  ופי' סגירו  סגירו  זו הוא הצרעת אשר תרגומו  לנגע  והגורם 

וז"ס שארז"ל שהמצורע חשוב כמת כי כבר  דמצד אבא חכמה עלאה ש  לא נתגלו בז"א הוא גרמת הצרעת שהוא אחיזת החצונים. 
נתבאר אצלינו בענין האבלות כי הסתלקות מוחין עלאין דז"א דמצד אבא הוא גרמת המיתה וז"ס ימותו ולא בחכמה כי סיבת המיתה  

ה ובהסתלקותה המיתה מצויה שהוא היפך ותמורת החיים  וחין כנ"ל כי החכמה תחיה את בעלי מ הוא לסבת חסרון החכמה שהם ה 
 ולהיות כי גם מצורע הוא ענין הסתלקות המוחין של החכמה כנ"ל לכן הוא חשוב כמת 
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נ"ל עומק העניין כי דעת הוא חיבור והוא מכח החכמה שהיא השגת  כיצד ע"י הדעת מתקיימת התוכחה  
תנינא עפ"י אמרתי אחכמה והיא רחוקה ובאר רבינו שזו    פגרוממותו ית' על דרך השלילה כמבואר בתורה  

והח ממנו  רחוקה  שהיא  שמשיג  כמה  עד  דהיינו  הדעת  מכמה  בחי'  אליו  החיבור  נעשה  זו  רוממות  השגת 
וכשיש  )חיבור הבינה לחכמה וחיבור ההבנה הזו אל המידות שזו תכונת הדעת לחבר חו"ב ולחבר מח ללב(  

דה של  ואזי כל צירוף מתפרש על דרך העבו  ,דעת אזי כל המגמה הכללית של האדם היא פונה אליו ית'
דהיינו    ,פגם הדעת  ,כי גרם לרוח שטות  ,הפך העוון הנ"ל שהפך את הצרופים   ,ועשית רצונו ית'  התקרבות

. עוד גם דעת היא  םוממילא כל האותיות נהפכו לצרופים שליליי  ,עורף אליו ית'   פגם במה שנעשה הפניית
מי שהכוונה  ממנו  טובה  נבלה  דעת  בו  שאין  ת"ח  טו  א'  רבה  בויקרא  כמבואר  כמשה    שפלות  לא  שהוא 

דייקא   זה  וכו' אבל  וידע אדם  בבחי'  חיבור  נמצא שהדעת שהיא  להכנס למשכן,  ראוי  לא  שהחזיק עצמו 
מתוך ביטול ושפלות שעי"ז מפנה את כל כח החיבור שלו להתחבר אליו ית' שזה חיבור של נתינה בלבד  

    דלא כהגויים דכל מה שעושים לעצמם מתכוונים.
 

כיון שהם משרש \כה/באיתכסיא  דעת הזו אל אותם שצריך להוכיח אותםכיצד מעביר את הוצ"ע   ואולי   ,
הדעת   להתנוצצות  זוכים  נשמתו  שמשרש  אותם  כל  ממילא  אזי  הזה  לדעת  כשזוכה  אזי  ועי"ז  נשמתו 

או כיון שהדעת הזו שהיא הכמה תחיה וכו' היא האריכות ימים שנמשך למלכות     .להרהורי תשובה וצ"ע
 שרש נשמתם   שתחתיו וכנ"ל כיון שהוא ן וההסתרה מהמלכות גם אצל כל אותםכנ"ל אזי נמתק הדי

ולקמן בהקדמה למרדכי מתהלך לפני חצר הנשים הצענו עוד פירוש שבעצם ראית הצדיק שעובד במסירות  
נפש ממילא אותם שתחתיו כיון שמרגישים תחתיו מקבלים ממנו ולומדים ממנו להתאמץ גם במקום שנדמה  

כי באיתכסיא אע"פ שאולי יש    וזה בעצמו הדעת שעל ידה מתבטל ההסתרה כמבואר לקמן.שאין לאל ידם  
גם בחי' של איתכסיא גמורה אבל בעיקר הכוונה שכם מכירים אותו אלא שמשפיע עליהם דעת לא בדיבור 

 ישיר אלא באיתכסיא ממה שלומדים ממעשיו שרואים או שומעים עליו. 
 

להחזיר   שצריך  מהמלך  דיבר  כאן  בתשובהעד  לו  השומעין  להחזיר  ו  ,את  שצריך  אותם  על  מדבר  כאן 
היתר אבל ל   אצלםכי צריך להחזיר אותם בתשובה למעשים שנעשו    \כו/ ומבאר שתי מדרגות בזה  בתשובה

שיש עליהם חיוב לעשותם  שנסתר מהם לגמרי  יודעים שהם לא בסדר וגם צריך להחזיר אותם למעשים  
 נקרא חזרה כי בשרש הן אחד חלק אלוק'(  )הכלדהיינו שיש הסתרה על ההסתרה. 

וקשה  ונעשה לו כמו היתר  ולכל יהודי יש מדרגות בעבוה"ש שנסתרות ממנו בהסתרה אחת כי עבר ושנה  
יודע שהן שייכות גם לו וגם  שלא  שהן היתר גמור דהיינו  לו להתגבר על יצרו בזה וליבו נוקפו ויש מדרגות  

ים גדולים ולא שייך לו כלל ואפילו לא כוסף אליהם ויש מדרגות  בזה יש שנדמה לו שהן שייכות רק לצדיק
 .  שלגמרי נסתר ממנו שאפשר כך לעבוד את הש"י

ובין שהוא ח"ו אפילו מתחת לש"ע שיש   בדקדוק  בין שהוא מקיים את כל הש"ע  וזה שייך אצל כל אדם 
ומאידך גם אצל    ו לקיים.אפילו דברים מפורשים בש"ע שלא יודע שחייב בהם ויש שיודע וסובר שאין בכוח

ונוראים יש מדרגות נסתרות מהם   כל איזה רצון הש"י הוא  אליבא דאמת  והעניין כי  עובדי הש"י גדולים 
ואין סוף לגדולתו וככל שמחכים מבין  (  \כחותורה ה' תנינא אות טו/  \כז/ תורה מט תנינא  עייןחיוב לעשות )

גדולתו. דהיינ ית' לפי    ו חכמה שהיא לפי מה שמשיג שהיא רחוקה ממנישעדיין לא התחיל לעבוד אותו 
 כמבואר בתורה פג תנינא. 

 
גם לפרש שכל המהלך הוא באדם עצמו שעוסק בתורה כדי להיות מולך על יצרו ומדותיו ומוכיח את עצמו וממילא    אמנם אפשר   כה 

יו אבל פשטות המלך של התורה הוא שהמנהיג והמונהג הם נבדלים עד כדי שלא נמצאים אצלו ולא  הדעת שזוכה מאירה גם במדות 
 יכול להוכיחם בפירוש.

בד"ה   כו  שהיא    ולקמן  שם  הפל"ח  ובאר  הסתרה  של  שלישי  סוג  עוד  רבינו  מבאר  הנשים  חצר  לפני  מתהלך  מרדכי  ויום  יום  ובכל 
כאן. שמבואר  ההסתרות  לשתי  ל   השרש  הנפיל  שרש  של  כי  דבר  איזה  לעשות  כח  לו  שאין  לו  נדמה  שאדם  ממה  מתחיל  התסרה 

מצוה ועי"ז נמנע עד שנופל להסתרה אחת כשמתרגל שלא לעשותה אע"פ שיודע שחייב בה ועי"ז אח"כ נופל לעוד הסתרה שבתוך  
 הסתרה.

ְתבָּ   -  מט   תחילת תורה   כז  יִׁ ְועֶֹצם רֹוְממּותֹו  ַרְך  ְתּבָ יִׁ ם  ֵּ ַהש ּ לּות  ּדְ ּגַ י  י  ְלפִׁ ְלפִׁ ָראּוי  ּכָ ינֹו  אֵּ ֶ ָעְלָמא, ש  ּבְ לּות  ּכְ ְסּתַ ּוְבהִׁ ָעְלָמא  ּבְ ה  ַקּלָ ְתנּוָעה  ּבִׁ ַרְך, 
לֹום,  ָ לֹום ַחס ְוש  ָ ָראּוי, ַחס ְוש  ֶ ַרְך, ָהָיה ָראּוי ָלבֹוא ַעל ָהָאָדם ַמה ש  ְתּבָ בֹודֹו יִׁ  ּכְ

תנינא   כח ה'  טו    תורה  דוֹ     -אות  ּגָ מַֹח  לֹו  ש   ּיֵּ ֶ ש  י  מִׁ ּלּו  ְוַלֲעסֹק  ֲאפִׁ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ יְך  לִׁ ְ ְלַהש  יְך  ָצרִׁ הּוא  ֲעבֹוָדה,  יֶזה  ְלאֵּ יַע  ּגִׁ ּמַ ֶ ש  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ל 
 ְ ש  ע ּבִׁ ּגָ ֻ ְמש  ְרֶאה ּכִׁ ּנִׁ ֶ ים, ש  ג ְוַלֲעׂשֹות ְדָברִׁ ְתַנהֵּ ּלּו ְלהִׁ יְך ֲאפִׁ יטּות. ְוָצרִׁ ִׁ ְפש  ַרְך ּבִׁ ְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו יִׁ י ּבַ ְבחִׁ ם, ּבִׁ ֵּ יל ֲעבֹוַדת ַהש ּ ַאֲהָבָתּה  בִׁ י ה(: "ּבְ לֵּ ְ ש  ַנת )מִׁ

י ַלֲעׂשֹות מִׁ  דֵּ ּכְ עֹון,  ּגָ ִׁ ש  ּכְ ין  ְראִׁ ַהּנִׁ ים  ָברִׁ ּדְ ין ַלֲעׂשֹות  יכִׁ ם ְצרִׁ ֵּ יל ַאֲהַבת ַהש ּ בִׁ ְ ש  ּבִׁ ֶ יד", ש  ה ָתמִׁ ּגֶ ְ ש  ל  ּתִׁ ְלּגֵּ ְתּגַ ין ְלהִׁ יכִׁ י ְצרִׁ ּכִׁ ַרְך,  ְתּבָ יִׁ ּוְרצֹונֹו  ְצוֹוָתיו 
 ְ ש  ּבִׁ יט  ָוטִׁ ֶרֶפש   י  ינֵּ מִׁ ָכל  הַ ּבְ ְרצֹון  ּבֹו  ש   ּיֵּ ֶ ש  ָבר  ּדָ ל  ּכָ א  ֶאּלָ  , ש  ַמּמָ ְצָוה  מִׁ ַדְוָקא  ְוָלאו  ַרְך,  ְתּבָ יִׁ ְצוֹוָתיו  ּומִׁ ם  ֵּ ַהש ּ ֲעבֹוַדת  יל  ְקָרא  בִׁ נִׁ ַרְך  ְתּבָ יִׁ ם  ֵּ ש ּ

ּדָ  ְוָכל  ים,  ַרּבִׁ ים  ֲעָנפִׁ ָלֶהם  ש   יֵּ ְצוֹות  מִׁ ְרַי"ג  ַהּתַ ּלּו  ְואֵּ ְצוֹות,  מִׁ ְרַי"ג  ּתַ ש   יֵּ י  ּכִׁ ְצָוה.  יו  מִׁ ְלָאבִׁ ַנַחת  ּבֹו  ין  עֹוׂשִׁ ֶ ש  ַרְך,  ְתּבָ יִׁ ם  ֵּ ַהש ּ ְרצֹון  ּבֹו  ש   ּיֵּ ֶ ש  ָבר 
יֶזה ָר  י ַלֲעׂשֹות אֵּ דֵּ ּכְ יט,  ְוטִׁ י ֶרֶפש   ינֵּ ָכל מִׁ ּבְ ל ַעְצמֹו  יְך ְלַגְלּגֵּ ְוָצרִׁ ְצָוה,  יַנת מִׁ חִׁ ּבְ ם, הּוא  ַמיִׁ ָ ש ּ ּבַ ֶ ַרְך: ש  ְתּבָ יִׁ ם  ֵּ ְוַנַחת ְלַהש ּ   הובא בלקוטי       צֹון 

אז הוא בחינת בן יקיר וחביב מאד לשם יתברך. והשם יתברך חומל עליו    -עצות תמימות אות ב' והוסיף שם עפ"י המבואר בפנים  
ומניחו לחפש בגנזיא דמלכא הגנוזים וצפונים ביותר, עד שזוכה שיתגלה לו ההשגה של צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכו', וזוכה לסתרי  

 .עד התהום, ולתקנו תורה ולהעלות המשפט, שנפל  
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ית'ו רצונו  איזה  שכל  כאן  מבאר  הזוש  רבינו  המצווה  של  הצירוף  שנשתנה  בחי'  זה  ממני  ותהפך    נסתר 
  ממשעו שמחייבת לעשות למשמעות שלא מחייבת לעשות. כגון למשל הכתוב לא תנאף אפשר שישתנה,

תנאף והצירוף\כט/לא,  אותה  ,  אותי מלהשיג  זה המונע  היפך ממנה  נמצא    הזה שנצטרף מאותיות המצווה 
. לכן אין הסתרה בעולם שאי  נחלף הצירוף יות התורה )לשון הוראה( אלא ששהמניעה בעצמה היא גם אות

   אפשר למצא בה את הש"י כי היא בעצמה אותיות התורה והתורה והקב"ה אחד.

יש   נסתר  כי  וכשהשי"ת  הסתרות.  למוצאושני  מאוד  קשה  ג"כ  אחת  אך    ,בהסתרה 

ולחתור לייגע  יתברך,    \ל/ אעפי"כ, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר  עד שימצא אותו 
 מאחר שיודע שהש"י נסתר ממנו.  

ממנו,   נסתרת  בעצמה  שההסתרה  דהיינו  הסתרה,  תוך  בהסתרה  נסתר  כשהשי"ת  אבל 
שהש כלל  יודע  שאינו  יתברך דהיינו  ממנו  ם  א  ,נסתר  אי  אותו,  אזי  למצוא  כלל  פשר 

 .  את הקב"הדהיינו שלא יודע שצריך לחפש  לאי"ת מאחר שאינו יודע כלל מהש
, דהיינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל  אסתיר  לג ר יואנכי הסת  \לב/ וזה בחי' )דברים לא(

. ואזי בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך, מאחר שאינו יודע  \לה/[לד]  נסתר  ם יתברךשהש
נסתר ממנו, כי ההסתרה    תברךים  כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהש

כנ"ל נסתרת  לצדיק  בעצמה  עצמו  מחזיק  הוא  בתשובה  ,ואזי  לשוב  מה  על  לו  שיש  ממנו  נסתר  .  כי 
באמת שם    ,אבל  גם  בוודאי  הסתרה,  שבתוך  בההסתרה  ואפי'  ההסתרות,  בכל  אפילו 
, כי  ברךית ם  . כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות הש\ לז/[לוברך ] יתם  מלובש הש

 לעדי חיותו לא היה לו קיום כלל.  ב
הש שם  מלובש  המחשבות,  ובכל  המעשים  ובכל  הדברים  בכל  בוודאי    ברך ית ם  וע"כ 

עבירה,   דבר  עושין  ושלום  חס  אם  ואפילו  דבר  כביכול.  איזה  כל  כרצון  דהיינו  שהוא שלא 

 
 צג: שבתורה פסיק טעמא כדי להתיר במקום מצווה עי"ש   ח"ב דף   עיין זוהר   כט 
דהיינו בסתר ובחז"ל הוא על תשובה שיש עליה קטרוג כגון במעשה שחתר לו הקב"ה חתירה למנשה לקבל    חתירה לשון במחתרת   ל

 תשובתו בפסיקתא דרב כהנא כד יא.

 מהש"י   -ו  גם בדפו"ר מהשי"ת, בתרלד ומתרל  לא

ֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות   דברים פרק לא   לב י ָפַני מֵּ ְרּתִׁ ְסּתַ ים ְוהִׁ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִׁ ּיֹום ַההּוא    )יז( ְוָחָרה ַאּפִׁ ְוָצרֹות ְוָאַמר ּבַ
ה:  ּלֶ ָהאֵּ ָהָרעֹות  י  ְמָצאּונִׁ י  ְרּבִׁ קִׁ ּבְ ֱאלַֹהי  ין  אֵּ י  ּכִׁ ַעל  ֶאל    ֲהלֹא  ָפָנה  י  ּכִׁ ה  ָעׂשָ ר  ֶ ֲאש  ָהָרָעה  ל  ּכָ ַעל  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִׁ ר  ַהְסּתֵּ י  ְוָאֹנכִׁ )יח( 

ים:  רִׁ ים ֲאחֵּ ְתבּו ָלֶכם   ֱאלֹהִׁ ה ּכִׁ ד ּבִׁ   )יט( ְוַעּתָ יָרה ַהּזֹאת ְלעֵּ ִׁ י ַהש ּ ְהֶיה ּלִׁ יֶהם ְלַמַען ּתִׁ פִׁ יָמּה ּבְ ל ׂשִׁ ָראֵּ ׂשְ י יִׁ נֵּ ָדּה ֶאת ּבְ יָרה ַהּזֹאת ְוַלּמְ ִׁ י  ֶאת ַהש ּ ְבנֵּ
ל:  ָראֵּ ׂשְ  יִׁ

 הסתר )כלשון הפסוק( ועיין לעיל תורה לו אות א'  דף נ. שגם שם כתב כך רבינו, אבל עיין לקמן סוף אות ג' שכתב הסתר.   -הסתיר, בתרלד ומתרלו   -גם בדפו"ר  לג

 בעש"ט עה"ת פ' בראשית אות עב, ופ' וילך אות ד' ואות יא  לד
התורה   לה  על  טוב  שם  וילך    –  בעל  ואנכי  אות  פרשת  כי  ד.  אסתיר,  הסתר  ואנכי  זללה"ה  מאא"ז  שמעתי  וגו',  פני  אסתיר  הסתר 

כשהאדם אינו יודע שיש הסתרה, בוודאי אינו טוב, שסובר שהוא צדיק גמור ואינו שב בתשובה, אבל כשיודע שיש הסתרה ומרגיש  
עצמה  ההסתרה  פירוש,  הסתר,  ואנכי  וזהו  מלפניו,  ומבקש  יתברך  השם  מלפני  נכנע  הוא  אז  שהוא    בנפשו,  יוודע  ולא  אסתר,  אני 

   )דמ"א בליקוטים לפ' צו, בפ"י דכ"ח ע"ג, צ"פ ד"ב ע"א ודנ"א ע"ג, כ"פ דל"ה ע"א(:  הסתרה: 

שמעתי מהרב המוכיח שאמר משם הבעל שם טוב זצוק"ל, שזו ענין התוכחה ואנכי הסתר אסתיר, שההסתרה גופו אצלו    יא.אות  שם  
פנים באמונה שו  כל  ואינו מאמין על  גנוז בה, הגם  בהסתר,  פנים מאמין באמונה שוודאי טוב  גנוז בה, כי כשהוא על כל  טוב  ודאי 

 שאינו מבין הטוב, מכל מקום נמתק הדין ממנו, והוא סוד ז( דינא קשיא ודינא רפיא: 

   חי( )תשואות חן פ' וי  ומרגלא היה בפומיה שמאוד אני מפחד ונרתת, מזה ההסתרה הנקראת הסתר אסתיר, יותר מההסתרה גופה: 

התורה  על  טוב  שם  בראשית    -  בעל  שני  אות  פרשת  וקטנות  ראשון  קטנות  שיש  הספירות,  הנהגת  מטעם  ושוב  רצוא  החיות  עב. 
וגדלות ראשון וגדלות שני, ובאדם נקרא גם כן כך, כמו בעולם שנה נפש, ותקנה לזה שמעתי ממורי ביאור פסוק אחור וקדם צרתני  

קדם, ונקשר מדרגת אחור אל הקדם, כשיבא אל הגדלות, יחד שניהם עולין יפה, ועין במקום    כי בקטנות נקרא אחור ובגדלות נקרא 
ירצה לבא למדריגתו הגדולה אז נקשר כאמור, אמנם בינו לבינו שיש כמה אנשים שנשארו   זה אם  ב' כי כל  ודפח"ח, בחינה  אחר 

מורי גם כן זה אם יודע שהוא במדרגת הקטנות, ונותן  בבחינת הקטנות, וכאשר שמעתי זה, ממורי, לכך עצה היעוצה כאשר שמעתי מ 
וכו', הרי בחינה ב', אמנם יש עוד בחינה   זו, שהוא גם כן במדות עליונות, אז נמתק על ידי מנצפ"ך וטוב לו  הדעת להעלות מדרגה 

י  לא  ואנכי  רצא(  )בפ'  ביאור  וכמ"ש  זו  מדרגה  ולהעלות  לייחד  יודע  ואינו  השכחה,  בגדר  שנופל  לא  שלישית,  ידעתי  שאם  דעתי, 
לא היה נקרא שינה, וכמו ששמעתי ממורי זלה"ה גם כן ואנכי הסתר אסתיר )בפ' רלך( ר"ל    סא(ישנתי וכו' ר"ל שאם ידע לייחד מדה זו  

 )כתונת פסים דל"ה ע"א(:     ולא ידע שהוא בהסתרת פנים וכו' ודפח"ח:   סב(שאסתיר ממנו  

 בעש"ט וילך אות י' לו 

י. הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו אמר אנכי מצוי תמיד אפילו בבחינת הסתר  אות  פרשת וילך    -  ורה בעל שם טוב על הת   לז 
 )צרור החיים דמ"ב ע"ד(:       אסתיר בכמה הסתרות: 



 5סה.            מוהר"ן                    נו                 תורה                             קוטי   יל                       

הש חיות  שם  יש  בוודאי  עכ"ז  כנ"ל  ברךיתם  השי"ת,  ודעת  חכמה  שכל  שהוא  דהיינו  אך   ,
 ם ובצמצום גדול.  בהעל

והתורה היא החיות של כל דבר, נמצא שבכל הדברים ובכל המחשבות, אפילו מחשבה  
ג"כ התלבשות התורה, אך שהוא בהעלם   יש שם  ושלום,  ומעשה של עבירה חס  דיבור 

   : ובצמצום גדול, בבחי' הסתרות
נמצא שחיות התורה    ם והסיבה שבכל ההסתרות נסתר ונעלם חיות התורה כי העבירה היא היפוך הצרופי

נעשה פעם שניה  ושנה  פעם אחת  עבר  כי  נמצא שלא כסדר דהיינו בצרופים הפוכים  נמצא שם אלא ש

העבירות   דייל  , דהיינו שע\לט/[לח] כשארז"ל )יומא פ"ו ע"ב(כמו היתר  כהיתר    האיסור הזה   לו
שה מאיסור  , ועושה צרופים אחרים בתורה, עד שנע\מא/[מ]  דברי אלקים חייםהוא מהפך  

ה( )ישעיה  כמ"ש  וכו'  \מב/היתר,  רע  ולטוב  טוב  לרע  האומרים  לך  כגו.  הוי  יהיה  לא  הצווי  ל 
אלקים על פני, קורא אותם לא, יהיה לך אלקים על פני, דהיינו שהפסיק שאחרי לא מהפך הכוונה שלא  

נמצא שהם אותן צרופי אותיות שמלובש בהם אלוקות אבל   .על פני  םכן יהיה לך אלקי  ח"ואמר לא אלא  ת
נעשה לו    , ועי"זנסתר ממנו הפירוש הנכון, ונדמה לו שזה הפירוש האמיתיכיון שנהפך אצלו להפך הכוונה,  

 . כהתר

רק   ,נמצא שאפילו בתוך העבירות מלובש שם חיות השם יתברך, דהיינו אותיות התורה
הפך הצירופים של התורה עד שנעשה מאיסור   ,דהיינו שמחמת העבירות  ,שהוא בהעלם
כנ"ל,   כהיתר כי  היתר  לו  נעשה  ושנה  לו    עבר  אחת.  שמותרשנדמה  הסתרה  בחי'  וזה   ,

כן קשה    נסתר ממנו בהסתרה אחת, דהיינו בחי' הנ"ל שנעשה לו כהיתר, גם  י"תוכשהש
אבל עם כל זה אפשר לייגע ולחתור עד   , שכבר נעשה לו כהיתר  ר מאוד למוצאו, מאח

 נסתר   י"ת. ע"כ אף שהש\מג/שימצא אותו ית"ש, מאחר שעכ"פ יודע שנעשה לו כהיתר
 

 
 . וקדושין כ   לח
הותרה    , נה בה הותרה לו מה אני מקיים ככלב שב על קאו וגו' כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה וש   : יומא דף פו  לט

 . (כלומר מתוך שחוזר על העבירה ונתרגל בה דומה היא בעיניו כהיתר, שאינו עולה על לבו כלל שעבירה היא )  אלא אימא נעשית לו כהיתר   , לו סלקא דעתך 

כו'. יש לעיין בזה מאי קאמר אלא מה אני מקיים דהא כפשטיה יש לקיים בשונה ממש    -  מהרש"א  אלא מה אני מקיים ככלב שב 
אבל עבר פעם שנית דומה    , שהקיא כבר באולתו ועובר בפעם שנית וי"ל דאם נפרש כן לא הוה דומה לכלב ששב על קיאו דמשמע  

כן השונה    , ולמאי דמוקי לה בשנה בה הותרה לו יהיה דומה שפיר ככלב שב על קיאו ואינו מאוס לו מקיאו   , לכלב שמקיא פעם שנית 
 עוד דהיינו שהותרה ודומה לו כדבר היתר ודו"ק:   , כבר באולתו בעבירה שוב אין העבירה מאוסה לו 

 לשה"כ ירמיהו כג לו. ועיין בעש"ט עה"ת בראשית אות נב  מ

ים ַחּיִׁ  ירמיה פרק כג  מא י ֱאלֹהִׁ ְברֵּ ם ֶאת ּדִׁ ָברֹו ַוֲהַפְכּתֶ יש  ּדְ ְהֶיה ְלאִׁ א יִׁ ָ ׂשּ י ַהּמַ רּו עֹוד ּכִׁ ְזּכְ א ְידָֹוד לֹא תִׁ ָ ינּו: )לו( ּוַמׂשּ  ים ְידָֹוד ְצָבאֹות ֱאלֹהֵּ

נב   בעל שם טוב  לימוד  בראשית פרשת בראשית אות  למים. כי תכלית בריאת האדם בעולם הזה הוא בעסק  ויהי מבדיל בין מים   .
לאתעסקא   רזא  הכא  למים  מים  בין  מבדיל  ויהי  תלתין  בתיקון  הוא  וכן  מ'  תיקון  בתיקונים  שכתוב  כמו  המצוות  ועשיית  התורה 

ייתא דבעל פה ולאפרשא בין איסור והיתר טומאה וטהרה וכו', וזה מן השכינה שנקרא הלכה איסור טמא ופסול וכו', אמנם כל  באור 
אלו בבחינות ששה קצוות זעיר אנפין, שיש ימין ושמאל דהיינו חסדים בימין וגבורות בשמאל, מה שאין כן למעלה בשלש ראשונות  

"ה ש"ס )עירובין י"ג ב( אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין היינו בששה קצוות זעיר אנפין,  הכל אחדות אחד, ובזה ביאר מורי זלה 

 )בן פורת יוסף דף ס"ט ע"ג(אבל למעלה בבינה שנקרא אלהים חיים הכל אחדות אחד, וזהו שאמר אלו ואלו דברי אלהים חיים:  
ים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר: )כ( הוֹ   ישעיה פרק ה  מב מִׁ ְך ׂשָ ֶ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלחֹש  ֶ ים חֹש  מִׁ ים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע ׂשָ  י ָהֹאְמרִׁ

טוב    -פרש"י   לאור    -)כ( האומרים לרע  טוב. שמים חשך  בעיניהם לעבוד הקב"ה שהוא  ורע  עתיד    -מקלסין לעכו"ם  שהוא  דבר 
מר  שמים  שיאיר להם.  חשך אומרים  עליהם  להם.    -למתוק    להביא  מר אומרים שימתיק  פורענות  עליהם  עתיד להביא  שהוא  עון 

 עבודת הקב"ה המתוקה אומרים מרה היא:   -ומתוק למר  
שלא יוכל להתגבר על יצרו  שיודע שאסור רק מחמת ההרגל נדמה לו  קצת  משמע    הלשון צ"ע.  התר כ לו    שיודע שנעשה   מג

ולא יודע כלל    שנעשה לו כהתר הכוונה שנדמה לו שמותרך אלא לא כנראה כוונת רבנו בל א.  , לכן לגביו זה מותרבזה
עדיין לו ניתק עצמו מלעשות רצון הקב"ה, אלא שמצווה זו המסויימת נדמה  אחת כי    נחשב הסתרהומה ששזה אסור,  
 לו שמותרת. 



 הר"ן מו         נו                           תורה         ליקוטי                                           1סה: 

זה בעצמו, דהיינו    [ב]  ב אל לבוושישאעכ"ז אפשר    ,ממנו, וכבר נעשה לו העבירות כהיתר
וישוב אל ויחתור  לבו    שיזכר שזה אסור  אחר  מה שנפל והגיע לבחי' נעשה לו כהיתר, ויבקש 

 עד שיצא מזה, מאחר שעכ"פ יודע מזה שנעשה לו כהיתר.  תשובה 
אבל דע, שיש עוד בחי' הסתרה בתוך הסתרה. דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת, שאינו 

נסתר ממנו, דהיינו שאינו יודע כלל שנהפך אצלו האיסור להיתר, רק    ת "ילל שהשיודע כ
ושנה, עושה    \ג/ כל הדברים רעים היינו אם ח"ו אחר שעבר  דומות לו למישור גמור ח"ו. 

דהיינו שנעשה מכהיתר    יותר עבירות ח"ו, אזי נסתר ממנו אפי' זאת שידע שנעשה לו כהיתר

ממש כלללהיתר  יודע  שאינו  רק  בחי'    ,  וזה  בעיניו.  ישר  הוא  והכל  איסור,  נדנוד  משום 
 הסתרה שבתוך הסתרה, שההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל. 

ובאמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלובש השם יתברך, דהיינו אותיות 
  , , כי בלעדו אין חיות לשום דבר כנ"לכדאיתא בזהר ויקרא עג שהתורה והקב"ה הם אחד  התורה
שע הפך    דייל  רק  העבירות  חיים ריבוי  אלקים  אצלו    \ה/[ד]   דברי  שנהפך  עד  לגמרי, 

זה בעצמו שנעשה לו כהיתר כנ"ל,    לועד שאינו יודע כלל אפי  ,\ו/מחכמות התורה לפתיות
 שזה בחי' הסתרה שבתוך הסתרה כנ"ל.  

 
שר  שהוא  נשמות  אותם  את  מוכיח  ידה  שעל  הדעת  סוד  נתבאר  המלך  עניין  ביאור  בסוף  להם  לעיל  ש 

 ובארנו שהדעת בעצמו גורם להפוך את הצרופים  
את   ממנו  שמסתירה  הסתרה  באותה  ואפילו  ההסתרה  בתוך  מסתתר  שהש"י  הידיעה  שעצם  יבאר  ועתה 

וצ"ע מה המשמעות של ההמצאות שלו ית'    \ז/ היא גילוי ההסתרהעצם הידיעה הזו  ההסתרה נמצא הש"י,  
ונה כגון שמירת עינים כגון שיש איזה מדרגה בזה שנסתר  שם ומה הביטוי לזה. ואולי אפשר לומר שהכו

ממני שהיא שייכת לי דהיינו שמחמת העון נתהפך הצירוף תורה שיש שם ונעשה צירוף האומר שעבודה זו  
, שעומק העניין מבאר רבינו שנסתר ממני שע"י עבודה זו \חלא שייכת לי דהיינו שהיא למעלה ממדרגתי/

ית', דה יינו שההסתרה על העבודה הזו היא בעצמה בחי' הסתרה על הש"י הנמצא  אמצע ואתקשר אליו 
בעבודה הזו,  וזה הפי' שעיקר הדעת המגלה את ההסתרה היא שיודע שהש"י נסתר ממני בתוך ההסתרה,  

אליו.    יתחבר  כן  הזו  מגלה שבעבודה  בית מחשבה   -)הגהדהיינו שע"י הדעת  לקמן חצר  צ"ע מהמבואר 
   (בהן ההסתרה ודבור

ומבאר עוד שכשההסתרה נהפכת לדעת אזי נעשה מההסתרה תורה.  דהיינו עצם הידיעה שהש"י נמצא  
לפי   שם  נמצא  לא  כביכול  ית'  הוא  כי  לי,  שייכת  שלא  שחשבתי  זו  שעבודה  שנמצא  דהיינו  בהסתרה 
ית' נמצא אזי נתהפך הצרופים ומתגלה תורה, אלא   לי שגם בעבודה הזו הוא  מדרגתי, עכשיו כשמתגלה 

. וצ"ל שאע"פ שלכאורה האותיות הן אותן אותיות, אבל החכמה  כמבואר באות ד'  שהיא גבוהה הרבה יותר
והשגה המתלבשת בהן, דהיינו החכמה עילאה שהיא עצם הקשר עימו ית', זה הרבה יותר גבוה בצרופים  

יתבאר שאין הכוונה שחזרו הצרופים למה שהיו אלא שדייקאהמתגלים אחרי ההסתרה,   הצרופם    ולקמן 
לקליפות  יניקה  תיהיה  כדי שלא  במהלכי שכל  הבנה  לה  שאין  הנסתר  תורת  בחי'  ה'  תורת  הם  ההפוכים 

 
 שישיב )כלשון הפסוק(  -שישוב, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   א 

 לשה"כ ישעיהו מד יט   ב 

פילו  וא כגון ק"ש שעל המטה,  הדין במומר לעבירה אחת    א משמע שמדבר במי שמומר לכל התורה. אבל הו   –  כל הדברים הרעים   ג
רצון בעלמא  עבירה   , רק איזה  בו  רצון הש"י  , מנהגשהתרגל לבטל  אפילו    , שאין  זה  והסתרה    , אלא שבאמת  שייך הסתרה  בזה  גם 

 שבתוך ההסתרה. וצריך תוכחה לפי מדרגתו.

 לשה"כ ירמיהו כג לו   ד

אבל רומז גם לזה    , וכאן בפשטות הכוונה לתורה שממנה החיות  ה"ת בראשית נב()לעיל בעש"ט ע  רומז לבינה כידוע   חיים   השם אלקים   ה 
 וכמבואר בתורה א' שהחכמה תחיה מתגלה בבינה. , מבינה עילאה   שהחיות היא 

 רומז כאן לפסוק שיביא לקמן עד מתיים פתיים   ו 
ה' ט' מה שכתב שם שעיקר יצה"ר הוא שמחליש את האדם לחשוב שהקב"ה נסתלק ממנו וכו' ועיקר דרך התשובה    עיין לק"ה עדות   ז 

ם והכרוכים אחריהם ממשיכים זה הדרך במה שיודעים ומודיעים וכו' לכל  שעשה משה באלול )תורה פב תנינא( והצדיקים האמיתיי 
וזה בחי' הנותן   אחד אפילו לחוטא הגרוע שבעולם, שמלכותו ית' בכל משלה, ובודאי יש תקוה וכו' לכ"א לזכות לתשובה שלימה. 

גלי הים ממש בבחי'   וכו'  בים דרך שאפילו בתוך מצולות מים רבים מאד השוטפים על האדם כהמון  וגליך עלי עברו  כל משבריך 
 אעפ"כ תמיד יש דרך ונתיב לשוב אליו ית'. וכו' עי"ש.

המסופר   ח אותו    כגון  לחקות  שניסה  מחמת  שזה  הרב  בו  וגער  שעשה  תעניות  מרוב  אדם  בשכונתו  שנפטר  קיטובער  גרשון  ר'  על 
של  גדולות  עבודות  יש  אחד  לכל  ובוודאי  ממדרגתו.  למעלה  שלו  התעניות  יעשה    בעבודת  שאם  דהיינו  לו  שייכות  שאינן  צדיקים 

 אותן יביא לפירוד ממנו ית' ולא לחיבור. נמצא שבעבודה הזו לא נמצא התורה ובחי' הש"י השייך לו בעת הזו.
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ית'   אליו  געגועים  התנוצצות  בבחי'  דייקא  הזו  ההסתרה  בתוך  ה'  את  לו  מגלה  לו  אלא שהדעת שהאירו 
י. משמע שהתורה  מוכיחה אותם בבחי' עד מתי תאהבו פתהמעוררים לבקשה וחיפוש וזו בעצמה התוכחה.  

  .הנמוכה אין לה את הכח הזה שא"כ הייתה מוכיחה אותם מעיקרא

ע"כ צריך לגלות ההסתרות הנ"ל, וזה ע"י שממשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שהוא  
זה הדעת יוכל לידע שאפי' בתוך    דייל  . ועתחילת אות ג'  בחי' דעת כנ"להאריכות ימים הוא  
בעצמ  ואפי הההסתרה  הה  לו,  השבתוך  מלובש  שם  גם  הסתרה,  שבתוך    תברך ים  סתרה 

דהיינו התורה. ומאחר שיודע שאפי' בתוך ההסתרות יש שם השי"ת, מזה בעצמו נתגלין  
ההסתרות, ונעשה מהם תורה. ואפילו מהסתרה שבתוך הסתרה נעשה תורה. כי באמת גם 

הש מלובש  כנ"לברךיתם  שם  תורה  היינו  שהש  ,,  יודעין  היו  שלא  מחמת    רך תבים  רק 
ל  נסתר שם, ע  ברךיתם  ותיכף כשיודעין שהש  ,נסתר שם, זה בעצמו הוא בחי' ההסתרות

ונעשה ממנ  הזדי  י נתהפכה ההסתרה שבתוך ההסתרה  והוחזרה התורה    טובעצמו  דעת, 
 נסתר שם.  ברךיתם שנסתר כאן לדעת, מאחר שיודע שהש

ממנ ונעשה  לדעת,  הסתרה  שבתוך  ההסתרה  שנחזר  ה  יו וכיון  אזי  בעצמה  תורה,  תורה 
זוהר שמיני }  עד מתי פתיים תאהבו פתימוכיחה אותם, בבחי' אורייתא מכרזת קמייהו  

 . {\יב/., נשא קכו\יא/., אחרי נח.לו
בראש הומיות תקרא   \יג/ כי באמת התורה מכרזת וצועקת ומוכיחה תמיד, כמ"ש )משלי א(

הסתרות  רק שאינו שומע קול הכרוז של התורה מחמת ה  ,וכו' עד מתי פתיים תאהבו וכו'
תיכף   ,הנ"ל אזי  כנ"ל,  הדעת  ע"י  תורה  מהם  ונעשה  ההסתרות  ונחזרו  שנתגלו  ומאחר 

כי בתחילה :    כנ"ל  עד מתי פתיים וכו'כשנעשה מהם תורה, התורה בעצמה מוכיחה אותם  
העוון הפך הצרופים נמצא שאע"פ שהתורה מכרזת וקוראת לו עד מתי? אבל באזניו זה לא נשמע תוכחה,  

 .   [למשמעות הפוכה]ו הצרופים שלה כי נתהפכו ל

דהיינו שע"י החכמה ודעת מתבטל ההסתרה ואזי אזי התורה  ,  פיה פתחה בחכמה  \יד/ וז"ש )שם לא(

החכמה ודעת הנ"ל, שעי"ז מגלין ההסתרות ועושין מהם תורה   דיי ל  שעפותחת פיה בתוכחה  
עצמה פותחת היינו בחי' אורייתא מכרזת קמייהו, שהתורה ב  ,פיה פתחהזה    דייל  כנ"ל, ע

 :  פיה ומוכיחה אותם כנ"ל
לתוך המלכות, כי  מחי החיים  עסק התורה, שעל ידה ממשיכין אריכות ימים    די יל  נמצא שע
ידה   התורה  על  ועע"י  כנ"ל,  והמדות  הימים  לתוך  החיות  לדעת   דייל  ממשיכין  זוכין  זה 

 
 ממנה  -ממנו, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   ט 

 ממנה  -ממנו, ומתרלו   -תרלד בתקפא ו   ממנה,  -בדפו"ר   י

ל   ְוָכרֹוָזא  -  .דף נח   אחרי מותזוהר    יא   שומעת   נשמתו  אבל  שומע  האדם  שאין   פי  על  ואף,  שובבים  בנים  שובו  יום  כל  עליהם  קורא  השמים  מן  וכרוז  ֲעַלְייהו    ָקאֵרי  יֹוָמא  כ ָ

ָמְתהֹון,  האדם  את  ומעוררת הֹון   ַאְסִהיַדת   ְוִנש ְ ָכל   ב ְ   מרימה   התורה  וכן  ְואֹוֶמֶרת   ַמְכֶרֶזת,  ֵעָבר   ְלָכל   ָקִלין  ָראַמת  אֹוַרְייָתא,  ולילה  יומם  בהם  מעידה  ונשמתם  ְוֵליְלָיא   יֹוָמא   ב ְ

ָתאִים   ָמַתי   ַעד   ואומרת  ומכרזת,  צד  לכל  קולה ְ ֵאֲהבו    פ  ה   ָיסו ר ,  תבונה  בו  שאין  מי  ֶפִתי  ִמי  התורה  מכרזת  ועוד, הפתאות  את  אוהבים  אתם  מתי  עד  פירוש   ֶפִתי  ת ְ   ממקומו   יסור  ֵהנ ָ

תו    ְבַלְחִמי  ַלֲחמו    ְלכו  ,  לוֹ   ָאְמָרה   וכל  מכל   ֵלב   ֲחַסר   שהוא  למי   תקרא   וכן ,  הנה  ויבא ַיִין  ו ש ְ י  ב ְ   מזגתי   אשר   היין  ושתו   בלחמי   ואכלו  הנה  בואו ,  עצמכם  משל  לכם  אין   אם  ָמָסְכת ִ
  אני   משכל  לבו   צפון  ואם ,  וילמוד  יבא  ללמוד  הרוצה  כל ,  ואומרת  מכרזת   וכאילו,  בה  לההוגים  דעת   וחוננת  עינים   מאירת  נחמדת   היא  התורה  חכמת   הלא  לומר  מליצה  ענין  והוא ,  אני

ין ַמאן   ְוֵלית(. מצודות), דעה אשכילו ַיְרכ ִ ִיְתַער  ַמאן ְוֵלית, אזנו  שיטה מי אין אבל או ְדֵניה   ד ְ יה   ד ְ  .   מלמעלה אותו  שמעוררים לההתעוררות לב לשים לבו את  שיעורר מי ואין ִלב ֵ

י  -  .דף קכו  נשא זוהר    יב א   ַרב ִ ַתח   ַאב ָ ָ ְרִכי  ְלָדִוד   שכתוב  מה  לפרש   פ  י   ב ָ ם  ֶאת   ְקָרַבי  ְוָכל   ה "יהו  ֶאת   ַנְפש ִ וֹ   ש ֵ ,  קדשו  שם  את  יברכו  הם  גם  הפנימיים  אברי  כל '  פי  ָקְדש 

ה  ואמר והקדים ָ מ  ַ ָלא ָנש   ְלַבר  ֵליה   ִאית כ  כ ְ ַ ע  ְלִאְסת  פו ְלָחָנא ו ְלִמְנד ַ ָמאֵריה   ב ְ   לעבוד  איך לדעת כדי, יודע שאינו מה  וללמוד,  שיודע במה להסתכל ולהתבונן לאדם לו יש  כמה ד ְ

ָהא, לקונו ָכל   ד ְ רֹוָזא   ְויֹוָמא  יֹוָמא  ב ְ ָ   שומעת   אינה  הגשמי  שאוזן  פי   על   ואף),  מכריז  המלכות  מצד   זה  על  הממונה   מלאך  דהיינו,  המכריז  קורא  ויום  יום  בכל  כי  ָקאֵרי   כ 
ָתאִים  ָמַתי   ַעד ,  ְוָאַמר (,  האדם  את  ומעוררת  שומעת  האדם  נשמת  אבל ,  דלעילא  הכרוזים  את ְ ֵאֲהבו    פ    ועוד ,  פתיות  שאוהבים  שוטים  תהיו  מתי   עד  ֶפִתי  ת ְ

ו בו    הקול  מכריז ִנים   ש  ֹוָבִבים   ב ָ א,  אלי  שובו  המורדים  בנים  אתם  ש  ָ ו בֹוֵתיֶכם  ֶאְרפ  ין  ַמאן   ְוֵלית  אבל ,  בי  שמרדתם  המרידה  על  ואסלח   שארפא  למען  ְמש  ַיְרכ ִ  מי   אין  או ְדֵניה    ד ְ

ְייהו    ַמְכְרָזא  ָקא  אֹוַרְייָתא  הלא  כי,  הכרוז  את   שמעתי   שלא   לטעון  האדם   יוכל   ולא,  המכריז  אל   ולציית  לשמוע   אזנו   שיטה ַ ח   ַמאן   ְוֵלית  ַקמ  ג ַ ַיש ְ   התפארת   סוד   שהיא  התורה  גם  ד ְ
 .   שישגיח  מי ואין, האלו כדברים  לפניהם מכרזת, שבכתב תורה  שהוא

ח   שלי פרק א מ   יג ַּ ב  ָחְכמֹות  : )כ(  קֹוָלה  ן  ֵּ ת  ת ִּ ְרחֹבֹות  ָ ב  ה  רֹנ ָ ָ ת  ץ  ר:   ו  ֹתאמֵּ יר ֲאָמֶריָה  עִּ ָ ב  ים  ָערִּ ׁשְ י  ְתחֵּ פִּ ב ְ ְקָרא  ת ִּ ֹות  י  רֹאׁש הֹמִּ ב ְ ד   )כא(    )כב( עַּ
ת:  ְנאו  ָדעַּ ש ְ ים יִּ ילִּ ְכסִּ ים ָלצֹון ָחְמדו  ָלֶהם ו  צִּ י ְולֵּ ֲהבו  ֶפתִּ אֵּ ם ת ְ ָתיִּ ְ י פ  י הִּ   ָמתַּ ְחת ִּ בו  ְלתֹוכַּ ׁשו  ָ י ֶאְתֶכם: )כג( ת  יָעה ְדָברַּ י אֹודִּ חִּ יָעה ָלֶכם רו  ב ִּ ה אַּ  נ ֵּ

:  משלי פרק לא   יד ְכָרה  ים מִּ ינִּ נִּ ְ פ  ְמָצא ְוָרחֹק מִּ י יִּ ל מִּ יִּ ת חַּ ׁשֶ : .....  )י( אֵּ ל ְלׁשֹוָנה  ת ֶחֶסד עַּ ְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹורַּ ָ יָה פ  ִּ  )כו( פ 

 מרגליות:   -אשרי הזוכה למצוא אותה. מפנינים    -היא התורה. מי ימצא    -)י( אשת חיל    רש"י 

לימוד של חסד על לשונה ר"ל מלמדת ומזרזת לעשות חסד    -כל מאמריה המה בחכמה. ותורת חסד    -)כו( פיה פתחה    ת דוד מצודו 
אין עסקה כ"א השתדלות החכמה ותשפיע לזולת אף בחסד בלי תשלום גמול אם לא מצאה ידו די חכמה    -)כו( פיה      עם הבריות: 

 : לתתה לה תמורת חכמתה 
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זהכנ"ל.   ידי  הרחוקים  הדעת    על  את  אפילו  להוכיח  יתומאטויכולין  מהשם  בבחי'  ד  ברך 
 : כנ"ל , הסתרה שבתוך הסתרה

 
יבאר כיצד רמוז העניין בפסוק במגילה   מרדכי הצדיק הוכיח את אסתר המלכה שהיא בחי' הנוק'  שעתה 

בחי' כנסת ישראל המקבלת תוכחה מהצדיק הדור כי נפלה להסתרה שבתוך ההסתרה בחי' אסתר בתורה  
  קת נוראה נשמה מאצילות שאין בה שכחה כללואע"פ שאסתר עצמה היתה צדסתר אסתיר  המנין דכתיב  

חד( וגרמוהי  איהו  בחי'  ועימו  אצלו  נוקבא    )בחי'  היותה  מצד  בכלליות  כן  אבל  שעל  הדור  הצדיק  אשת 
רמזה לכלל ישראל שדייקא אז נפלו לכן    ,\טזבאותו הדור השכינה נקראת על שמה כמבואר בחיי מוהר"ן/

טו של  הנ'  שער  )עד  בבל  בגלות  נוראה  שבתוך  לשכחה  הסתרה  כידוע  נכריות  נשים  שנשאו  ע"י  מאה 
ההסתרה עד שעל שם זה נקראה צדקת הדור אסתר לשון הסתרה שבתוך ההסתרה כנ"ל אסתר מן התורה  
מנין( עד שגם אצל אסתר הצדקת נשתלשל בחי' דקה בזה שסברא שאין לאל ידה להושיע את ישראל ע"י  

ומרדכ מהמלך.  רחמים  לבקש  מרדכי  מצות  והשריש  שתקיים  חידש  ובזה  אותה  הוכיח  קשים  דין  בדברי  י 
ישראל   כל  נשמות  יותר,תורה  קבלת  בתוך  שבע"פ  עמוקה  התורה  את  וקבלו  קיימו  נתקיים  ידה   ,שעל 

כפה  טענו אנוסים היינו לקבל כי  ש  .לאורייתא כמבואר בגמ' שבת פח  א רבהלהם עד אז מודע  השעליה הי 
לדורות את הדעת הזו שהקב"ה נמצא אפילו בהסתרה שבתוך    הר כגיגית ועתה השריש בהם מרדכי  נועלי

שבכתב התורה  כוונת  עומק  לחפש  שבע"פ  תורה  בחי'  )שזה  אחרי  ההסתרה  שני  בבית  בעיקר  שנתחדש   ,
נבואה אינה אלא מה  כי  כמבואר בר' צדוק צדקת הצדיק    )ב"ב יב(  שבטלה הנבואה והיינו חכם עדיף מנביא
( שזה עיקר הדעת כמבואר  \יז/ בת"ת שלמעלה מנבואה שהיא בנו"ה  ששמע והחכמה מגלה תעלומות חכמה

ההסתרה בתוך  שגם  כשיודע  ברצון.    כאן  קבלוה  הדר  שעי"ז  לעמוד נמצא הש"י.  כח  לישראל  ניתן  ובזה 
שניתן כח  הכנה  הדעת הזה היה  ו   , בית השני שפסקו בו הניסים ובטלה הנבואהההסתרה שהתחיל ב בחושך  

   .\יח/עד ביאת משיח במהרה בימנו אמן גלות הנוראה שאחריוחושך ה לכנסת ישראל לעמוד ב
ובזה אולי יתבאר הקושיא לעיל כיצד למעשה המוכיח מוכיח את אותם שתחתיו באתכסיא. דהיינו כיצד  
הגדולה   בתוך ההסתרה  גם  נמצא  שידעו שהקב"ה  ע"י עסק התורה,  בה  שזכה  הזו  מאיר להם את הדעת 

זי יתקיים החיוב שלו להוכיח אותם ע"י שמכוחו התורה תוכיח אותם.  ביותר, ובזה תתבטל מהם ההסתרה וא
אפשרות   שום  רואים  שלא  במקום  גם  להתאמץ  שצריך  הצווי  עצם  רק  היא  שהתוכחה  במרדכי  דמצינו 
להצלחה. ולפ"ז תוכחת הצדיק היא לאו דווקא בדיבור אלא אפילו בעצם ראית הצדיק שרואה כיצד הוא  

הכוחות ואין אצלו מקום כלל למחשבת אין לאל ידי שזו ראשית ההסתרה  עובד במסירות נפש עד כלות  
לקמן עפ"י הפל"ח דהיינו שמקורב לצדיק שהלכה    .כמבואר  לו  וטוב  בחי' רשע  ט' שזה  באות  לקמן  ועיין 

   כמותו ורק מכח זה יש בכוחו להכניס דעת ברשעים עד שנקראים רשע וטוב לו המקורבים אליו.
אנפין ב  ובזעיר  אדם  ושפלות  כל  ביטול  בחי'  דהיינו  התורה  עסק  ע"י  לדעת  שזוכה  שלו  המלכות  בחי' 

שמכוחם נכסף לחיבור אליו דהיינו דעת ומכח זה יש לו יותר כח להתאמץ בעבודת ה' גם במקום שהיצר  
שתחתיו אלה  גם  ממילא  מתגבר  וכשבעצמו  ידי  לאל  אין  בטענת  להחליש  איזה    ,מנסה  להם  שיש  מכח 

במנהיגותו ממנו  יהם,על  הרגשה  ולומדים  עליו  במקום שנדמה    \יט/מסתכלים  גם  ית'  אותו  להתחזק לחפש 
אבל מסתמא העיקר הוא שמכח הצדיק    שאין לאל ידם וכן במקום שנדמה להם שאין שם אלוקות כלל.

שהלכה כמותו ניתן גם למקורבים אליו דעת להאיר דעת באלה שתחתיהם וגם בזה שייך הנ"ל רשע ורע לו  
 שלא מקורב לצדיק שהלכה כמותו.  שהוא תחת מי

יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים וכו'  \כ/)אסתר ב(וזה פי'   שע"י עסק    ובכל 

ועי"ז   כח הילוך להוכיח  מקבלת  התורה באותיותיה ופסוקיה דהינו מדות בחי' ימים מקבלת המלכות דעת 

הש"  נמצא  הנשים  סוגי  ג'  של  ודבור  במחשבה  שגם  להם  להאיר  ישראל  כנסת  זה מרדכיכי  .  יאת   ,

 בחי' המלכות כנ"ל. 

 
 מאד   -גם בדפו"ר מאוד ומתרלו   טו

ם   חיי מוהר"ן   טז  ׁשֵּ את ב ְ ְקרֵּ יָנה נִּ כִּ ְ ׁש  ינו  ָהְיָתה הַּ ְבָרָהם ָאבִּ י אַּ ימֵּ ב ִּ ְבָרָכה ׁשֶ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵּ ב  רַּ י מֵּ ְעת ִּ מַּ ׁשֵּ   אות תקסג )קכ( ׁשָ ְצָחק ב ְ י יִּ ימֵּ בִּ ָרה, ו  ם  שָֹ
י  עֵּ דֹוׁש מֵּ ק ָ ר הַּ ז ֹהַּ ַּ ָבא ב  ן מו  ר ְוָחָלב ֲהָלָכה ב(. ְוכֵּ שָֹ ָ ְלכֹות ב  ָאה )הִּ ל ְולֵּ ם ָרחֵּ ׁשֵּ ֲעקֹב ב ְ י יַּ ימֵּ בִּ ְבָקה, ו   ן ֶזה: רִּ

 נאמרו בזה בספרים    המון ביאורים   יז 
רון הנביאים דייקא, כי עיקר  מדוע הנס היה ע"י מרדכי, אע"פ שהגאולה השניה היתה ע"י עזרא הסופר שהיה אח   ואולי בזה יתבאר   יח

דייקא   ביותר  תורה שבע"פ שנתחדשה  בחי'  לגלות אור בחושך שזה  חושך  תורה שבתוך  היה להשריש את העומק החדש של  הנס 
אחר שנתבטלה הנבואה והתחיל זמן התנאים שעליו אמר ר' צדוק שהוא בחי' חכם עדיף מנביא בחי' שמוצא עומק יותר בתורה ולא  

 בואה בחי' דבר ה' גלוי. אלא עומק הכוונה במה שכבר נאמר ונכתב.רק התגלות של נ 
נוכחותו מחזק    כידוע בחוש   יט  ואפילו עצם  ולהתחזק ממנו בעצם ההסתכלות  יש לו איזה אדם שמרגיש צורך להביט בו  שכל אחד 

 מסתכלים ומתחזקים מהם.אותו כי מרגיש שהוא מעליו באיזה בחי'. וכן בכל בית כנסת ובית מדרש יש עובדי ה' שהחלשים מהם  
ה ב ָ   אסתר פרק ב   כ ָעש ֶ ה י ֵּ מַּ ר ו  ֵּ לֹום ֶאְסת  ת ֶאת ׁשְ עַּ ים ָלדַּ ׁשִּ נ ָ ית הַּ ֵּ ר ב  י ֲחצַּ ְפנֵּ ְך לִּ ֵּ ל  ְתהַּ י מִּ כַּ ְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרד ֳּ : )יא( ו   ה 
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 , זה בחי' התורה, שעל ידה ממשיכין החיות להימים והמדות כנ"ל. ובכל יום ויום
בית מחשבותחצר  היינו  ופנימיות,  חיצוניות  בחי'  זה  פנמיות   ,  דהיינו  בראשו    החולפין 

ים של  , אף המחשבות והדיבור\כב/שבכולם נסתר הש"י שם  ,ששומע דהיינו חצוניות  כאודבורים 
גם בהם יש רמז שרומז להם הש"י לשוב אליו רק שכבר שכחו ולא מכירים את  ברךית ם  הרחוקים מהש

 . \כגהקול/ 

  ממקומו של עולם [  כד] , מלשון שנשו וקפצו  הנשיםדהיינו מחשבה ודיבור של  חצר בית  וזה  

וזהו נשו  ,  מוכמו שפרשי על גיד הנשה שנקרא כן על שם שקפץ ממקומו ע"י נגיעת המלאך שיעקב נלחם עי

קצת אצל השם יתברך, אך    \כה/ . ויש שכבר היובשתי הסתרות  שנתרחקו מהשי"תוקפצו דהיינו  
יתב אותו  אחת  ' שכבר שכחו  לשון שכחהבהסתרה  הנשים,  וזה  שמשה    \כז/[כו]   ,.  בגמ'  כמבואר 

, שכבר  כי נשני אלקים וכו'  \כח/ )כמ"ש בראשית מא(רבנו קרא לבנו הראשון מנשה מלשון שכחה  
הש את  שברך ית ם  שכחו  אך  יתברך,  השם  את  זוכרים  עתה  שגם  ויש  גבורתם  .  נשתה 

ואין  \ל/[כט] ידם,  יצרם[  לא]   לאל  על  הנפילה    להתגבר  התחלת  שזו  שמבאר  ד'  אות  פל"ח  עיין 
שלא   להרגל  נופל  ומזה  הש"י  רצון  או  מצוה  לאיזה  לוכח  שאין  לו  נדמה  שבתחילה  מה  הנ"ל  להסתרות 

   .לעשותה דהיינו הסתרה ראשונה וכו'
דהיינו לשון קפיצה ולשון שכחה ולשון    שהן ג'  ' משמעויותבשיש בו    ובשביל זה נקראים בשם נשים

. בחי' שנשו  [לב]   , מחמת ג' בחי' הנ"לחולשה כשלשון קפיצה נאמר לא על האדם אלא על גבורתו
וכו' כנ"ל,    וקפצו  הנשה  גיד  גמורלשון  היתר  ונעשה  הסתרה  בתוך  ויש  בחי' הסתרה    שהם בבחי' לג , 
וכו' כנ"ל,    שכחה  אלקים  נשני  מהרצוןמלשון  נתייאשו  אבל  שיודעים  לעשות    בחי'  עד שהתרגלו שלא 

כמו היתר  ויש שהם בבחי' נשתה גבורתם כנ"לונעשה להם  חולשה,    ,  ורוצים  לשון  שיודעים  בחי' 

, והש"י נסתר  ברךית ם חוקים מהשרכל זה הם  דייל . וע\לד/ אבל נדמה להם שאין להם כח לעשות
 בבחי' הסתרות הנ"ל.  מהם 

 
 ודיבורים   -גם בדפו"ר ודבורים, ומתרצו    כא 

ואולי מדבר מאותם  צ"ע האם במעשים אינו מסתתר   כב רומז.    נד שגם במעשים  מבואר בתורה  הרי  הכוונה לרמזים  ובפרט אם   .
מע בדיבור של אחרים.  שמעשה אבותיהם בידם. כי בתורה נד מדובר שרומז לאדם במחשבה דיבור ומעשה של עצמו ואילו כאן מש 

 וצ"ע.   
טעיתי כשה אובד ועיין תורה נד עניין הרמזים וצ"ע כוונת רבינו בזה לעניין שלנו כי לפי מה שנתבאר לעיל משמע    עיין תורה רו   כג

שדיבר ממדרגה פשוטה יותר ולא בהבנת רמזים אלא שמחמת העוון נתהפכו הצרופים של מה שצריך לעשות בעבודת ה' וזה הסיבה  
 א מבין מה לעשות ולא שומע את החיוב שלו לעשות אבל הבנת רמזים זו מדרגה שנסתרת גם ממי שאינו כל כך בהסתרה.של 

 עיין חולין צא ופרש"י שם למה נקרא גיד הנשה שנשה )קפץ( ממקומו ועלה. * הובא בפרש"י בראשית לב לג   כד

ומה החילוק ביניהם. מדוע לראשונים יש שתי הסתרות ולשניים    צ"ע הרי גם אלה שנשו וקפצו היו ושכחו   -  שהיו קצת וכו' ושכחו   כה 
הסתרה אחת. עוד גם מדוע אצל השניים נקרא שכחה הרי יודעים שאסור אלא שנתרגלו ונעשה להם כמו היתר אבל לא התר גמור  

אב  עזיבה.  נקרא  הסתרות  שתי  ואצל  שכחה  נקרא  הסתרה אחת  הקב"ה אצל  כלפי  הכוונה  ואולי  לראשונים.  המצווה  כמו  כלפי  ל 
 עצמה אינו כן אלא בהסתרה אחת אין זו שכחה אלא רק בב' הסתרות שכח ונעשה לו מישור.

 והשכיח את ישראל   הקב"ה פרש"י ששכח  ושהנשי את ישראל  מנשה שנשה קה  עיין סנהדרין קב סוף ע"ב    כו

 דבר אחר מנשה שהנשי את ישראל לאביהם שבשמים   , מנשה שנשה יה   : סנהדרין דף קב  כז

 השכיח:   -שהנשי       ששכח הקדוש ברוך הוא:   -שנשה יה    -  רש"י 
י:   בראשית פרק מא  כח ית ָאבִּ ֵּ ל ב  ָ ת כ  י ְואֵּ ל ֲעָמלִּ ָ ים ֶאת כ  י ֱאלֹהִּ נִּ ַּ ׁש  י נַּ ה כ ִּ ֶ ׁש  כֹור ְמנַּ ב ְ ם הַּ ף ֶאת ׁשֵּ ְקָרא יֹוסֵּ י ִּ  )נא( וַּ

ם  )נא( כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מזה קורין ז"ל בית אביה של אשה בי נשא כלומר בית השכחה, על ש   רבנו בחיי 
 הכתוב )בראשית ב, כד( על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, וכן האשה בבעלה: 

 * לשה"כ ירמיהו נא ל' ]ועי"ש פרש"י[   כט 

תָ   ירמיה פרק נא   ל ָצדֹות ָנׁשְ ְ מ  ַּ בו  ב  ם ָיׁשְ חֵּ ָ ל  י ָבֶבל ְלהִּ ֹורֵּ ב  יֶחיָה:  )ל( ָחְדלו  גִּ רו  ְברִּ ב ְ ׁשְ ֹנֶתיָה נִּ כ ְ ׁשְ יתו  מִּ צ ִּ ים הִּ ָרָתם ָהיו  ְלָנׁשִּ  ה ְגבו 

 קפצה כמו גיד הנשה )בראשית לג( שנשה ממקומו:   -נשתה    -רש"י  פ 

 לשה"כ בראשית לא כט   לא 

 אות ד' דלעיל דיבר משתי הסתרות וכאן הן ג'   עיין פל"ח   לב
 מהם   -בתרלד   לג

ת הסתרה שממנה נופל כי תחילה רק חושב שאין בכוחו לעשות ולא עושה ואח"כ מתרגל שלא  היא התחל   מבאר הפל"ח   מדרגה זו  לד
גמור. וצ"ע לכאורה טעם שרבינו   לעשות ונעשה לו כהיתר ואח"כ מתרגל בזה עד שנעלם ממנו לגמרי החיוב ונעשה מישור והתר 

ר ממנו, אלא רק סובר שאין לו כח, מאידך יש  לעיל נקט רק שתי הסתרות הטעם כי נשתה גבורתם לא נקראת הסתרה שהרי לא נסת 
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בחי' המלכות היינו  שבה    ומרדכי  הקב"ה  של  הנמוכה  למדרגה  דהיינו  ית'  למלכותו  מרכבה  דהיינו 

יותר והיא הכלי שאוסף אותם ואז היא בבחי' דעת/  הוא יכול להוכיח   ,\להמאירים המדרגות העליונות 
, שהוא בחי'  שלומד ומוציא בפיו האותיות ותיבות ופסוקים וכו' עסק התורה  ל ידיולהזהיר אותם, ע

  ל ידי לדעת, שע  \לז/זוכין  הזדי  יל  . שעוקורא עי"ז לחי החיים לתוך המלכות  דות כנ"ליומלוימים  
אורייתא   ואזי  כנ"ל,  תורה  ממנה  ועושין  הסתרה  שבתוך  ההסתרה  מגלין  הזה  הדעת 

 .  מכרזת קמייהו כנ"ל
כי מתהלך לפני חצר בית הנשים הפירוש שמרדכי עוסק בתורה הנקראת יום יום  נמצא שבכל יום ויום מרד

חיות ממשיך  ועי"ש  מדות  שהן  התורה  ופרשיות  ופסוקים  תיבות  ודעת  דהיינו  חכמה  המדות    דהיינו  לתוך 
  דהיינו  הנשיםדהיינו במחשבה ודיבור של ג' סוגי  שבמלכות דהיינו מרדכי ועי"ז מאיר דעת הנ"ל בחצר בית  

וזה  והדעת היא שיודע שהקב"ה נמצא בכל מיני הסתרה אפילו הסתרה שבתוך הסתרה    ,יני הסתרהג' מ

אסתר שלום  את  שע\לח/לדעת  עושה  דייל  .  הסתרה,    לטזה  שבתוך  מהסתרה  דעת 

כי כשיודעים שהש"י נמצא בתוך ההסתרה כבר אין הסתרה    הסתר אסתיר שהיא בחי' אסתר, בחי'  
לא שייכת לו ולא   ההסתרה היא שנדמה לו על איזה עבודת ה' שהיא  , וכנ"ל שעיקראלא נעשה ממנה דעת

אבל זה עיקר    ,, כי אע"פ שבאמת יש מדרגות שלא שייכות לוהתחבר להש"י ע"י עשית רצונולתביא אותו  

 .  התגברות היצה"ר לומר לו על מדרגה השייכת לו שאינה שייכת לו וזה עיקר ההסתרה 

היינו תורה, כמ"ש  מהבחי'  שעושה מההסתרה    ,ומה יעשה בהוזה   וכו' ,   מה העדות 

יתברך,   יש שם השם  הסתרה  בתוך ההסתרה שבתוך  שיודע שגם  בעצמו  מזה  כי  כנ"ל. 
  ' הת  דואזי נדמה לו שאיזה עבו  כנ"ל שהסתרה היא בגלל שנהפכו הצרופים  מזה בעצמו נעשה דעת 

דע שגם שם נמצא הש"י דהיינו  ויו  הנ"ל  אבל כשזוכה לדעת  ,לא תקרב אותו להש"ילא שייכת לו כי היא  

,  כנ"ל   \מדהיינו מה/  , דהיינו תורהכן שייכת לו וכן תקרב אותו להש"י אזי חוזר ונתהפך הצרופים   שהיא
 :   ואזי אורייתא מכרזת קמייהו כנ"ל

ע גורם  כי  כנ"ל,  ולהוכיח  להזהיר  עליו  שמוטל  התוכחה  בחי'  בעצמו  הדעת    די יל  וזה 
התוכחה הזאת הוא ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות  שהתורה תוכיח אותם כנ"ל. וע"י

שלא תהיה בבחי' הרבנות מקברת את בעליה, שזהו כשאין מוכיח את האנשים שיש לו 

 
גילוי   זה  יותר  להתאמץ  צריך  כח  כשאין  שגם  הידיעה  שעצם  אפ"ל  בזה  שגם  דהיינו  שלו,  הכח  ממנו  שנסתר  הסתרה  בחי'  כאן 
שחייב   אותו  שתוכיח  לתורה  בחזרה  הצרופים  היפוך  דהיינו  ולעשות  בזה  גם  להתאמץ  שלו  החיוב  הבנת  את  לו  שמחזיר  ההסתרה 

שות. )מה מה שאמר הרב שרק כשכבר אין כח אז מתחילה העבודה האמיתית, דרוב העולם סוברים עכשיו עת לישון כדי שיהיה  לע 
אזי   לישון  תלך  אם  אבל  כח,  האין  מתוך  ולעשות  כח  האין  את  לשבר  עבודה  מתחילה  עכשיו  להפך  אומר  והרב  לעבוד  כח  לי 

זמן רב עד שתוכל באמת  יהי ל   כשתתחיל מחדש תצטרך עוד  יתחיל עידן העבודה    ה התחיל לעבוד דהיינו עד שלא  ואז רק  לך כח 
 באמת(  

כי הצדיק מרכבתו של מקום והכלל שכל השפעה היא ע"י המדרגה הנמוכה של משיפיע שנעשית מדרגה הגבוהה אצל    הכוונה   לה 
דהי  מלך  הוא  וכלפינו  תחתונה  מדרגה  דהיינו  מלכות  הוא  העליונים  כלפי  שהצדיק  נמצא  ולכן  המקבל.  עליונה.  ומדרגה  כתר  ינו 

שניהם לשון מלכות כי כח המלך למלוך הוא מזה שממליך על עצמו את הקב"ה. ועיין לקמן אות ד' מלכות מאסף לכל המחנות ובאר  
שם הפל"ח שהכוונה למחנות העליונות ומכח זה מחלק שלל לתחתונות עי"ש דהיינו מכח שזוכה לדעת שהיא אור עליון שנאסף אליו  

 מאיר ומנוצץ דעת לאותם שתחתיו.  עי"ז 

 ומדות   -גם בדפו"ר ומידות מתרלו    לו

הוא או הם או שניהם דהינו אולי שמכח שהוא ממשיך אריכות ימים למלכות שלו אזי נתפשט גם לאותם שהוא שרש    צ"ע מי זוכים   לז 
להם דעת וכמבואר בתורה יג ותורה    להם.  ולכאורה היה אפ"ל שדווקא כשהם שומעים ממנו תורה ואזי מעלה אותם בעיבור ומוריד 

 כ' אבל כיון שכאן מדובר בכל אדם כלפי אותם שתחתיו א"א לומר כך.

ע"י שלום שזוכה ע"י דעת  לא בא רבינו ועיין פל"ח ובאה"ל לבאר עפ"י המבואר לקמן באות ו' בעניין הפרנסה בנקל    תיבת שלום   לח
י"ז יודע שכל מאורעותיו לטובה ולכן  וע תופס שאין חילוק בין חסד לדעת  ודעת הוא הכח לסבול ולתפוס הפכים כמבואר בתורה ד' ש 

להאיר דעת ע"י השלום    דהיינו   וזהו לדעת את שלום אסתר   כמבואר בתורה פ' כפי הדעת כן השלום כי שלום הוא תמיד בין הפכים  
בבחי' סלוקא    )שניהם בקו אמצעי(וד קשורים  וכן ידוע שדעת ושיס   )בבחי' שלום בית( שכידוע הוא בחי' יסוד  דייקא  ע"י שלום  ו   .בהסתרה 

   רת ה' שהיא באריך נמצא בקו אמצעי(וכן תו התורה בקו אמצעי  אהתפארת שהיוכן המלכות ו)  .א עד או"א ד דיסו 

 עושת   -ובתקפא    , עושה  -ותרלד  בדפו"ר   לט 
ויקרא רבה   מ טובה ממנו ומבואר שם שהכוונה למשה שהקב"ה   עיין  נבילה  והחזיק    א' טו מי שאין בו דעת  קרא לו להכנס למשכן 

והיינו בחי' מה   וענוה  נמצא שדעת היא שפלות  נבלה טובה ממנו.  נאמר שמי שאין לו דעת כזו  זה  ועל  וזה הדעת  עצמו אינו ראוי 
וענווה כי   נמצא עיקר התוכחה היא ע"י שממשיך לאדם שפלות  בחי' חכמה הנ"ל שהיא התורה כנ"ל.   ונחנו מה מה כוחי. כח מה 

הסתרה הנ"ל היא בחי' ענווה פסולה שאומר על מדרגות בעבודת ה' שאינן שייכות לו. לכן הדעת שהיא שפלות דקדושה היא  עיקר ה 
 תיקון והגילוי ההסתרה הזו.



 הר"ן מו         נו                           תורה         ליקוטי                                           6סה: 

ממשלה עליהם וכו' כנ"ל. אבל ע"י עסק התורה הנ"ל, שעי"ז ממשיך חיים ואריכות ימים 
 ,א שיוצא ידי תוכחהבחי' דעת וכו', עד אשר אורייתא מכרזת קמייהו ומוכיחה אותם, נמצ

 אזי אין הרבנות והמלכות מזקת לו כנ"ל, כי ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות, ע"י  
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התוכחה כנ"ל. נמצא שע"י אריכות ימים שהוא בחי' דעת שממשיכין ע"י התורה,  
 : עי"ז בעצמו ממשיכין אריכות ימים הנ"ל לתוך המלכות כנ"ל

 
 ד אות 

כי נתבאר שמחמת העוון שהוא    ,עתה יבאר חידוש נפלא שלכאורה הוא הפך משמעות דבריו לעיל
נדמה לו שאין לאל ידו  נשתה גבורתו ו  להשתחי   , רוח שטות פגם הדעת נפל להסתרה אחר הסתרה

ואח"כ נתרגל בזה    ,ונמנע מאיזה רצון ה' ונהפכו לו הצרופים של התורה מהחיוב לעשות ללאו דווקא  
כה לו  ה'  ,תריונעשה  רצון  זה  כיון שכבר התרגל,  ,שיודע שאין  יותר    אבל  עוד  לו הצרופים  נהפכו 

לשוב עליו  בזה    ,וקשה  הצרופוכשנתרגל  נתהפכו  לגעוד  וים  גמורה  כדי הסתרה  עד  לו  מרי  נעשה 
ה'   רצון  שיש  לגמרי  ושכח  ההסתרה  ,זה בכמישור  שבתוך  הסתרה  כדי  עד  שנפל  דהיינו   ,דהיינו 

וכנ"ל שמחמת   ,הש"י לא נמצא במקומות אלהשמחשבה ודבור של כפירה כנ"ל שחושב ואומר ח"ו  
לו השפעה עליו בנגלה או    ששיד  אחנצטווה אותו  זה  פגם הדעת נעלם ממנו הש"י בדברים אלו. ועל  

להוכיחו  ש  .באתכסיא  ע"י  היא  באיתכסיא  שתוכחה  רבנו  נמצא  המוכיח  וביאר  בפיו  בתורה  עוסק 
חיות מחי החיים אל המלכות שלו ונמשך עי"ז  ית'  לו  וקורא  ית'  זו היא בחי'    קורא בשמותיו  וחיות 

דעת.   דהיינו  בעליה  את  תחייה  אח  החכמה  לאותו  גם  מאיר  זה  שנתומכח  איזה  ד  כך  כל  רחק 
הדעת   עכשיו  התנוצצות  אלוקות  שם  שאין  לו  היה  שנדמה  דברים  באותם  במקומו  שגם  לדעת 

מתנוצץ לו לדעת שיש ומכח הדעת הזו דהיינו עצם הדעת שיודע שגם שם מלובש אלוקותו ית' מזה  
רזת  תא מכ, והיא מוכיחה אותו בבחי' אוריילבד כבר נופלות כל ההסתרות ונעשה מהן בעצמן תורה

  קמיהו עד מתי פתיים תאהבו פתי.
וכאן מחדש רבנו חידוש נפלא שהתורה שנעשית מההסתרה ומוכיחה את אותו אחד שנתרחק כל כך 

חזרו ונהפכו בחזרה למה שהיו בתחילה דהיינו פשטי תורה אלא  ועתה  שם    ו אינה צרופי התורה שהי
ה בחושך  את הש"י  לחפש  לו  הזו שהתנוצץ  הדעת  מאד   ,גמורלהפך שמכח  גבוה  תורה  מגלה שם 

ממש   ה'  שגם  תורת  לו  גילתה  רק  אלא  העוון  שקודם  למצב  אותו  החזירה  לא  הנ"ל  הדעת  שם  כי 
יותר אליו   ית' ובבחי' נעלמת קרוב הרבה  ית'  ודייקא במקום המרוחק ביותר הוא קרוב ביותר אליו 

ולא  רים אני ולא אחר.  רץ מצשהיא בחי' הוא ית' בעצמו בבחי' ועברתי באדהיינו אל תורת ה' ממש  
 .  שהם בחי' אלקותו בלבושים רבים אל נובלות התורה כפי שהן מתגלות קודם העוון

ית' בחושך מגלה לו את התורה שיש בצרופים ההפוכים  ונראה עומק   הכוונה שהדעת לחפש אותו 
תורת הנגלה  מהנ"ל בעצ ה' ממש היא הפך הצרופים של  דהיינו שתורת  ע"י העוון  שהיא  ם שהפך 

העוון   נורא שמחמת  דבר  נמצא  ממש.  ה'  תורת  התורה  עצם  כלפי  מיתה  בחי'  התורה  נובלות  בחי' 
 לו קודם העוון.   הת והרגשה בתורת ה' ממש מה שלא הי נעשה לו התנוצצו

ומבאר רבנו הטעם דלא תימה שהרויח ע"י העוון ריוח נקי אלא אדרבה עיקר הטעם שזוכה לתורה  
ם של יניקת הקליפות במקום שנחשב לכפירות לכן א"א שם לדבר במקו  כזו היא מחמת שהוא נמצא

מפשטי תורה כדי שלא ינקו החיצונים כח לחזק עצמם )בבחי' כל דעביד לגרמי עביד כגון תורה לשם  
מצב כזה האדם מלובש בבגדים צואים וצריך טרחה עצומה  בחכמה הפך קרבת ה'(. ועיין תורה יד ש

א"א לו לגשת אל התורה הנגלית אל הטוב בעצמו. ועיין תורה  כזה    ועיין תורה פד שבאופן  . לפשטם
אלא שכבר שכח את קולו של    ,רו טעיתי כשה אובד משל לשה שכל כך נתרחק עד שחזר ונתקרב

"בראשית" מבאר רבנו בתורה יב תנינא שמקומות המטונפים מקבלים חיות מ  הענייןק  מהרועה. ועו
הסתום ממא  ,מאמר  לחיותם  א"א  כי  הנוכנ"ל  ינקו  מר  שלא  כדי  מקבלים   ,ממנוהקליפות  גלה  לכן 

)בחי' חלל  הסתרת ה'  דהיינו    ,שמצד אחד הוא בעצמו נותן להם מקום למציאות  ,חיות ממאמר נסתר
סתום אין להם יניקה יותר מזה אלא רק כח להכניס   אמחמת שהו ומאידך    ,מחמת שהוא סתוםפנוי(  

  ספק בלב ולא הוכחה לדרכם. 
זה גורם שאם    ,תורת ה' ממש כנ"ל  לדייקא קרב אותו אל הרועה ואעוון  אבל מאידך מחמת שעצם ה 

דהיינו שמתגבר מאד על עצמו שלא    ,ומחפש אותו בחושך של עצמו דייקא  וצועק איה מקום כבוד
ולחפש אותו בחושך הגמור לו הרגשה בלב מתורת ה' ממש  ,להתייאש  עצם  מדהיינו    ,אזי מתנוצץ 

לכן א"א בלבד  ' בעצמו שאין בו תפיסה כלל בבחי' אותיות  ית  אוכי תורת ה' ממש היא ה)  ,קרבת ה'
זו בהשגה  להרהר  ואפילו  בלב  ,לדבר  שמתנוצץ  בעלמא  התנוצצות  איזה  רק  כח   ,אלא  בבחי' 

בחי'  לתורה שהיא    ,שההסתרה נהפכת ל"מה"  ,ההתפעלות ולא יותר( וכנ"ל באות ג' "מה נעשה בה"
עכשיו בבגדים    אכי במצב שהו  ,יתהנגל  תורה, אבל א"א לגלות לו  "נחנו מה"בחי'    ,\א/ "מה העדות"

       תפיל אותו יותר לגאווה וישות. אצואים הי

 
דייקא בהגדה כי חכמה כח מה בה כוחי בחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני שזו החכמה להשיג    שהיא שאלת החכם   א

מני )תורה פג תנינא( ורבנו מכנה תורה זו שמתגלית מההסתרה בעצמה מה העדות דהיינו בלשון שאלה כי  שהיא רחוקה מ 
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דייקא, ודע   גבוה  תורה  היא  הסתרה,  שבתוך  ההסתרה  תוך  המלובש  שהתורה 

היינו   היינו סתרי תורה. כי מחמת שהיא צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלו, 
סתרה, ע"כ חשב השם  תוך האצל אלו שעברו הרבה עד שנסתר מהם בהסתרה שב

משם  לינק  הקליפות  יוכלו  לבל  תורה,  פשטי  שם  להלביש  לבלי  מחשבות  יתברך 
הרבה, ויהיה הפגם גדול מאוד. על כן הוא מסתיר ומלביש שם תורה גבוה דייקא,  

העוון    [ב] ה' בעצמה    תסתרי תורה, שהיא תור  ע"י  שנתקלקלו  הנ"ל  הצרופים  שהם  ונראה 
לכן אין   ,שהיא תורה שאין לה הבנה בפשט  ,תורת ה' ממש  ,י תורהלסתר  מפשטי אורייתא  ושנהפכ

יניקה ית'  ,ממנה  אליו  והשתוקקות  כסופין  היא  והעלמה  אבל  השוב  איה  ,שבבחי'  צעקת    , בחי' 

, כדי שלא יוכלו הקליפות  שה' עימי בחושך הגמורהנ"ל  בחי' דעת  ל   ,שהופכת כל ירידה לעליה
 ועברתי   ודייקו במדרש  [ד] מצרים  ועברתי בארץ    \ג/ בבחי' )שמות יב(  , לינק משם הרבה

במצרים  כי מרוב הטומאה והסתרה ש  \ו/אני ולא השליח אני ה' ולא וכו'  \ה/אני ולא מלאך

. כי בארץ מצרים מצריםההסתרה של  שמא יטמא בטומאת    \ז/ לא היה אפשר לשלוח לשם מלאך 
 השם יתברך בעצמו, על כן שם דייקא מלובש ומוסתר  \ח/ששם מקום הקליפות מאוד

תו\י/[ט] היינו  ממש  רת,  תורה[יא]  ה'  סתרי  והקב"ה    ,  התורה  דייקא  חדאכי  ע"כ   .

 
מת  כנ" לא  ממש  ה'  תורת  שהם  דייקא  ההפוכים  הצרופים  אלא  בעצמם  העדות  לו  שיש  גלה  ההבנה  הפך  כחי  מה  בחי'  ל 

 חוקה ממני.בתורת הנגלה כי זה תורת ה' ממש להשיג רוממותו בבחי' אמרתי אחכמה והיא ר 

יקרה מאד  ועי"ש אות יא שזה בחי' ירידה צורך עליה ועיין תורה נט תנינא שהיא בחי'  עיין ע"ז יט: ולעיל תורה כב אות י' ]בתורה כב שתורת ה' בחי' תורה שסביבות המצוה  *    ב
שבחו"ל הירידה מסוכן שלא יפול לגמרי, ועיין לק"ה ברכת המזון ד' כ' מעלת הכסופין על    שעל ידה הולכים מדרגא לדרגא ובחי"מ סימן טו מבואר שזה רק ע"י א"י ועיין באיבי הנחל תורה כ' 

 [ העשיה עצמה 

ָמה ּובְ   שמות פרק יב   ג הֵּ ּבְ ָאָדם ְוַעד  ם מֵּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ כֹור ּבְ י ָכל ּבְ יתִּ ּכֵּ ה ְוהִּ ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ם  ְצַריִּ י ְבֶאֶרץ מִּ ם  )יב( ְוָעַבְרּתִּ ְצַריִּ י מִּ ָכל ֱאלֹהֵּ
י ְידָֹוד: אֶ  ים ֲאנִּ ָפטִּ ְ ה ש   ֱעש ֶ

ועל   רבנו בחיי  בני ישראל,  ואהרן לכל עדת  היא סיפור משה  ועברתי בארץ מצרים. כל הפרשה  ראוי    )יב(  כן היה הכתוב 
ולא מלאך   ועברתי בארץ מצרים אני  )ילקוט רמז קצט(  יעשו חז"ל מדרש בזה, אמרו  ועל כן  ועבר ה' בארץ מצרים,  לומר 

 ך שלוח מאתו במגפות כענין דוד )שמואל ב כד, טז( וסנחריב )מלכים ב יט, לה(: כלומר על ידי מלא 

 צמו  ונמצא שתורת ה' היא הש"י בע   ההמשך היא דרשת ההגדה של פסח על פסוק זה   ד

ולא מלאך ו   ה חקת  מ   וצ"ע   -  עברתי אני  טז(  פרשת  כ'  לאדום  ש )במדבר  וישלח  " ישראל אמרו  קולנו  וישמע  ה'  ונצעק אל 
ויוצי  עי"ז נהפך אצלם ההסתרה    , הכוונה שרק מכח הדעת שהאיר משה בישראל ביציאת מצרים   אבל "  אנו ממצרים מלאך 

ממש  ה'  ש י דה   , לתורת  ש ינו  להם  הראה  רבנו  משה  נמ המלאך  בעצמו  במצרים הקב"ה  בעצמו    , צא  שהוא  מסתתר  והתברר 
כנ"ל בהסתרה   ב   א לדעת שהו   , שזה בעצמו הדעת   , עצמה  הגדולה  גם בהסתרה  נמצא שהקב"ה שלח את  נמצא מאד  יותר, 

 עצם ההסתרה נמצא כבר הקב"ה בעצמו.ב   , שבמצרים בעצמה לנו  ה המלאך לגלות  מש 

מבאר שהכוונה אני ולא מלאך שהתגלה להם אז בחי' אחדותו    ד' אות מב עפ"י תורה ב' תנינא    עיין לק"ה פריקה וטעינה   ו 
 הפשוט בלי שום התלבשות שהיא הגורמת לכל הטעותים 

ופסול טהו   א הו   לאך משמע שמ   ז ואסור כשר  בחי' מותר  בזוהר  וטמא   ר בחי' תורה שבנגלה    .מלאך מט'ט זו בחי'  ש , כמובא 
 ת הקליפות. לכן שייך בה יניק

תי  ולא נקט ארץ פרס אע"פ שהיא הגלות שבזמן אסתר ומרדכי.  ונראה כי כל התורה כאן מדברת מש   נקט ארץ מצרים   ח
 ' כפיה ובפורים הדר קבלוה ברצון.  בחינות קבלת התורה בחי' שבועות בבחי 

ג  באות  לעיל  צ"ל    ועיין  היה  לכאורה  ולפ"ז  דייקא  שבהסתרה  הגבוהה  התורה  בחי'  שאסתר  מבואר  בה  יעשה  מה  עה"פ 
ים קדמוניות  שבארץ פרס מלבש ומסתר תורת ה' ממש דבפשטות קאי אמגילת אסתר שאין בה שום אזכרה אלא מעשה משנ 

 הר סיני    ולעומת זה במצרים לכאורה לא נתגלה שום תורה אלא רק כשיצאו משם אל 

כי מצרים באמת מצד עצמה היתה בחי' שוק של כשפים כמבואר בתורה יא ממש הפך הניסים והתפילה הלעומת    עוד צ"ע 
ואילו פרס שיכלו בה לעבוד את הש"י  זה של כל קדושה כמבואר בתורה ז ואעפ"כ שם דייקא לא נפלו לשער הנ' של טומאה  

מי שרצה דווקא שם נפלו לישא נשים נכריות ולהטמא בהן בשער הנ' עד שכתוב שלכן לא יכול היה הש"י לגאלם כגאולת  
 מצרים בבחי' אני ולא מלאך כי הוא שונא זימה  

להדי   ונראה  אליו  בא  ולא  הנגה שהוא מרמה את האדם  ברור  בבחי'  היתה  שיעבוד  שגלות שבעים שנה  אבל  הרע  בכח  א 
מצריים היה הברור מהג' קליפות הטמאות ממש וכנגד הרע בעצמו הצליחו ישראל לעמוד בנסיון עד ההצלה ברגע האחרון  

 אבל כנגד רמאות הנגה לא עמדו  

היא שמולידה אותו כמבואר בכתבי האריז"ל בכונות פורים    ואעפ"כ  נסתרת בכח הצדיק שההסתרה בעצמה  הקב"ה בדרך 
 ד דאבא אפשר שיתגלה בלא לבוש רק באופן הזה של בחי' תרדמה  שיסו 

מרמז סוד התורת ה' ממש דהיינו לצדיק שהוא בחי' תורת ה' ממש כמובא משה הוא הדעת ומרדכי בחי' משה    ואולי גם לזה 
 כמובא ששניהם בחי' יסוד אבא שזה בחי' בחי' קשר תמידי לחכמה עלאה דאצילות 

 ג' ב'  ח לק"ה ר"   עיין  ט 



 3סו.     מוהר"ן                              תורה נו                                             ליקוטי                          

ה'  תורת  דייקא  ממנה  נעשה  לדעת  ומהפכה  כשחוזר  הסתרה  שבתוך  מההסתרה 
 : \יב/ . כי שם נסתר תורת ה' סתרי תורה כנ"לממש

 

 ה אות 
יש מלכות עמלק שהיא   ,הדעתמבאר שכנגד מלכות הקדושה שאותה צריך להוציא מההסתרה ע"י  

בעצמה הוא  ,ההסתרה  שבה  הרע  ממון  ועיקר  ע"ז    , תאוות  כל שהיא  את  בתוכה  שכוללת  נוראה 
  , עיקר ההסתרה שבתוך ההסתרה  מון היאמומבואר כאן שתאות    ,כמבואר בתורה כגהעבודות זרות  

הש"י   ר ממנותסמהותו ומחשבתו לרוץ לאסוף ממון נשכח ונמחמת תאות ממון שתופסת את כל    כי
צדיק שיצליח לגרום לאיזה התנוצצות דעת  לריך  וצ  , בהסתרה שבתוך ההסתרה. ונעלם ממנו הדעת

הי  ,במוחו ממון  תאות  של  שכת  תפלה  מבעל  מעשיות  בספורי  בי  אועיין  שקשה  להחזיר הכת  ותר 
 בתשובה, וכאן מבואר כי היא תחת עמלק בעצמו. 

ה אריכות ימים היינו דעת בחי'  הנ"ל באות ג' שצריך להמשיך לתוכ  מלכות דקדושה  וכנגד

דייקא  נקראים    ועל כן הםהמואסת ומבזה כל זאת,    , יש מלכות הרשעהחכמה תחיה מחי החייםה

 
י   -  ג' ב'   חדש ק"ה ראש  ל   י ּיֹוְדעִּ ֶ י ש  ְידֵּ ַעל  ָרה  ין ַהַהְסּתָ ַגּלִּ ּמְ ֶ ָרה ש  ּלּות ַהַהְסּתָ ְתּגַ יַנת הִּ חִּ ּבְ הּוא  ֶ יַנת רֹאש  חֶֹדש  ש  חִּ ּבְ ְוֶזה  ם  ב(  ּגַ ֶ ן ש 

וְ  ַחס  יָדה  ְוַהְירִּ ָרה  ַהַהְסּתָ ית  ְלַתְכלִּ ין  יעִּ ּגִּ ּמַ ֶ ש  ּכְ ָאז  ְיָקא  ּדַ י  ּכִּ ַעת,  ּדַ ש   ְמֻלּבָ ם  ָ ינַ ש  ְבחִּ ּבִּ לֹום,  ָ ְיָקא  ש  ּדַ ֲאַזי  ָרה  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ֶ ש  ָרה  ַהְסּתָ ת 
ָר  ְוַהַהְסּתָ יָדה  ַהְירִּ ית  ְלַתְכלִּ ין  יעִּ ּגִּ ּמַ ֶ ש  ּכְ י  ּכִּ "ל,  ּנַ ּכַ דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ה  ּנָ ּמֶ מִּ ְוַנֲעֶשה  ָרה  ַהַהְסּתָ ין  ַלה'  ְמַגּלִּ ין  ְמקָֹרבִּ ְיָקא  ּדַ ֲאַזי  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ה 

ַרךְ  ְתּבָ רוּ   יִּ ַהּקֵּ ית  ַתְכלִּ ּכִּ ּבְ ַעְצמֹו,  ּבְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ה'  ש   ְמֻלּבָ ם  ָ ש  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  יָדה  ְוַהְירִּ ָרה  ַהַהְסּתָ ית  ַתְכלִּ ּבְ ם  ָ ש  י  ּכִּ ְבָיכֹול,  ּכִּ י  ב,  לִּ ּבְ ְבָיכֹול, 
י ֲאַזי  ַרְך, ּכִּ ְתּבָ ָליו יִּ ב אֵּ ְתָקרֵּ ין ְלהִּ ְיָקא ְיכֹולִּ ָאז ּדַ ֶ ְמָצא ש  "ל. נִּ ּנַ ין    ְלבּוש  ּכַ ְיָקא ְסמּוכִּ ָגם,  ּדַ ָרה ְוַהּפְ ַעְצמֹו ַהַהְסּתָ ָליו ְמֹאד ְמֹאד. ְוֶזהּו ּבְ אֵּ

עֲ  ּנַ ֶ ש  ים  לִּ ּכֵּ יַרת  בִּ ְ ש  יַנת  חִּ ּבְ מִּ ַרק  יָקָתּה  ְינִּ ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהּסִּ רּות  ּבְ ְתּגַ הִּ יַנת  חִּ ּבְ יא  הִּ ֶ ש  ָרה,  ַהַהְסּתָ י  ּבּוי  ּכִּ רִּ י  ּכִּ אֹור,  ּבּוי  רִּ י  ְידֵּ ַעל  ין  שִּ
 ֶ ּבוּ ַהש ּ ם ּכִּ ּגֹורֵּ יַנת ֶמן  חִּ ֲחַמת ּבְ ָלל מֵּ יג ֱאלֹקּותֹו ּכְ ְראֹות ּוְלַהּשִּ ין לִּ ין ְיכֹולִּ י ְואֵּ ר ְלַגְמרֵּ ְסּתָ ּנִּ ֶ לֹום, ַעד ש  ָ ר ַחס ְוש  ְמָצא,    י ַהּנֵּ ּבּוי אֹור. נִּ רִּ

ר ֱאלֹקּות  ְסּתָ ּנִּ ֶ ַאַחר ש  דֹוָלה מֵּ ּגְ יָדה  יא ְירִּ הִּ ֶ ָרה ַאף ש  אי ַהַהְסּתָ ַוּדַ ּבְ ֶ ָ ש  י ַחס ְוש  י  ֹו ְלַגְמרֵּ ל ֶזה ַנֲעֶשה ַעל ְידֵּ ּכָ ֶ ַאַחר ש  ל ֶזה מֵּ ם ּכָ לֹום, עִּ
ּגִּ  ּמַ ֶ ש  ּכְ ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ ְמֹאד,  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ְיָקא אֹור  ּדַ ם  ָ ש  ש   ְמֻלּבָ ֱאֶמת  ּבֶ ֶ ש  ְמָצא,  נִּ ּבּוי אֹור.  רִּ יַנת  חִּ יָדה  ּבְ ְירִּ ין  אֵּ ֶ ש  יָדה  ַהְירִּ ית  ְלַתְכלִּ ין  יעִּ

ה ַחס ְלַמּטָ  ּנָ ּמֶ ָ   ה מִּ ל ְוש  ָ ַחס ְוש  ָרה  ְוַהְסּתָ יָדה  ית ַהְירִּ ַתְכלִּ ּבְ י  ּכִּ רּוב,  ַהּקֵּ ית  ַתְכלִּ ּבְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ָליו  ין אֵּ ְסמּוכִּ ְיָקא  ּדַ ש   לֹום, ֲאַזי  ם ְמֻלּבָ ָ ֹום, ש 
ָלי  ב אֵּ ְתָקרֵּ ין ְלהִּ ְיָקא ְיכֹולִּ ן ֲאַזי ּדַ "ל. ְוַעל ּכֵּ ּנַ ּכַ ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ְתּבָ ַרְך ְוַלחֲ הּוא יִּ ְתּבָ יַדע זֹאת  ו יִּ דֹול לֵּ ּגָ ַעת  יְך ָלֶזה ּדַ ּוָבה, ַאְך ָצרִּ ְתש  זֹר ּבִּ

י  ַעל ְידֵּ ֶ ָליו ְמֹאד, ש  ין אֵּ ְיָקא ְמקָֹרבִּ ֲאַזי ּדַ ֶ ָרה ְוָלַדַעת ש  ית ַהַהְסּתָ ין ְלַתְכלִּ יעִּ ּגִּ ּמַ ֶ ָעה ש  ָ ן ַהש ּ "ל,   ּוְלַכּוֵּ ּנַ ָרה ְלַדַעת ּכַ ין ַהַהְסּתָ כִּ י    ֶזה ְמַהּפְ ּכִּ
ין יוֹ  אֵּ ֶ ש  ְתבָּ ּכְ ָליו יִּ ב אֵּ ְתָקרֵּ ין ְלהִּ ָהָיה ְיכֹולִּ ֶ ָעה ש  ָ לֹום, ְוַיֲעבֹר ַהש ּ ָ ָרה ַחס ְוש  ר ַהַהְסּתָ ּבֵּ ְתּגַ ין זֹאת ּתּוַכל ְלהִּ ין ָחָכם  ְדעִּ יכִּ ן ְצרִּ ַרְך, ַעל ּכֵּ

ּיּוכַ  ֶ "ל ַעד ש  ַהּנַ ַעת  ה ַלּדַ ְזּכֶ ּיִּ ֶ דֹוָלה ְמֹאד ש  ּגְ ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ב ֶאת  ל ְלַגּלֹות ַהַהְסּתָ ּגָ ָכּה ְלַדַעת, ְוַדְיָקא ָאז ְיָקרֵּ ָרה ְלַהּפְ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ֶ ָרה ש 

"ל.   ּנַ ּכַ ּוָבה  ְתש  ּבִּ ם  ירֵּ ְוַיֲחזִּ ם  ַמיִּ ָ ש ּ ּבַ ֶ ש  יֶהם  ַלֲאבִּ ל  ְשָראֵּ ִחיַנת       יִּ ָ   ְוֶזה ב ְ ַהש ּ ָעָליו  נּו,  ַרּבֵּ ה  ֶ י מֹש  ְידֵּ ַעל  ָהָיה  ֶ ם ש  ְצַריִּ יַאת מִּ י  ְיצִּ ּכִּ לֹום, 
ּגִּ  ל הִּ ְשָראֵּ תּוב, "וְ יִּ ּכָ ֶ מֹו ש  ּלּו ֶרַגע ַאַחת ּכְ ם ֲאפִּ ָ ּהַ ש  ְתַמֲהמֵּ ים ְלהִּ ּלֹא ָהיּו ְיכֹולִּ ֶ יָדה ַעד ש  ית ַהְירִּ ".  יעּו ָאז ְלַתְכלִּ ּהַ ְתַמְהמֵּ לֹא ָיְכלּו ְלהִּ

 ָ ין ש  ָארִּ ְ ש  נִּ ְמַעט  ּכִּ ה ָהיּו  ַקּלָ ָעה  ָ ם עֹוד ש  ָ ין ש  הִּ ְ ם ָהיּו ַמש  ֶ ְואִּ לֹום, ַאְך מֹש  ָ ר  ם ַחס ְוש  ֶ ין ַעד ֲאש  ְמּתִּ ְוהִּ ָעה  ָ ן ֶאת ַהש ּ ְמַכּוֵּ נּו ָהָיה  ַרּבֵּ ה 

ָאז   ּוְגָאָלם  דֹול  ּגָ ְואֹור  ַעת  ּדַ ְך  ַ ְמש  ְונִּ ָרה  ַהַהְסּתָ ה  ְמַגּלֶ ָהָיה  ְיָקא  ּדַ ַוֲאַזי  יָדה  ַהְירִּ ית  ְלַתְכלִּ יעּו  ּגִּ "ל.  הִּ ּנַ ּכַ ְיָקא  ִחיַנת        ּדַ ְרדּו    ְוֶזה ב ְ
ְיָקא  ה. 'ְרדּו' ּדַ ּמָ ָ ָרַמז   ש  ֶ יעוּ   ש  ּגִּ ּיַ ֶ ש  ְבָרָכה. ַהְינּו ּכְ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ֶ מֹו ש  ר ְרדּו, ּכְ ְסּפַ מִּ לּות ּכְ ּגָ ְהיּו ּבַ ּיִּ ֶ יַנת ְרדּו ַהְינּו    ָלֶהם ש  ְבחִּ לִּ

 " ּנַ ּכַ ין  ְגָאלִּ נִּ ְהיּו  יִּ ְיָקא  ּדַ יָדה, ֲאַזי  ית ַהְירִּ ִחיַנת       ל.  ְלַתְכלִּ תַ   ְוֶזה ב ְ ּכָ ֶ ְוכּו'  ַמה ש ּ ד".  ֶשה אֹובֵּ ּכְ י  יתִּ עִּ סּוק, "ּתָ ּפָ יר, ַעל  רֹו ָיאִּ נֵּ נּו  ַרּבֵּ ב 
ים הּוא ּתֹוֶעה   ְפָעמִּ לֹום, לִּ ָ ים ַחס ְוש  ים ַהְמֻקְלָקלִּ ָרכִּ ּדְ ָאָדם ָנבֹוְך ְותֹוֶעה ְמֹאד ְמֹאד ּבַ ֶ ש  ּכְ ֶ יָמן רו( ש  סִּ קֹ ּבְ ּמְ ֶ ְך ַעד ש  ל ּכָ ָרב ְמֹאד ֶאל  ּכָ

ה ְוַעל יְ  ָ ֻדש ּ ַרְך ְזַמן ַרב, ַעל ּכֵּ ַהּקְ ְתּבָ ּנּו יִּ ּמֶ ק ְמֹאד מִּ ְתַרחֵּ ּנִּ ֶ ֲחַמת ש  ַרְך, ַאְך מֵּ ְתּבָ ָליו יִּ יֹון ַקל ָיכֹול ַלֲחזֹר אֵּ ּסָ י נִּ רֹוז,  דֵּ ַע קֹול ַהּכָ ֹומֵּ ינֹו ש  ן אֵּ
ּיוֹ  ֶ "ל ש  ּנַ דֹול ּכַ ש  ָחָכם ּגָ ּיֵּ ֶ ש  ם. ֲאָבל ּכְ ָ ן ש  "ל ְויוּ ַעּיֵּ ַעת ַהּנַ יג ּדַ ַע ּוַמּשִּ ין  דֵּ יעִּ ּגִּ ּמַ ֶ ש  ְיָקא ּכְ ב אֹוָתם ָאז ּדַ ָעה, הּוא יּוַכל ְלָקרֵּ ָ ן ֶאת ַהש ּ ַכל ְלַכּוֵּ

רֹוז, ֲאָבל עַ  ַע קֹול ַהּכָ ֹומֵּ ינֹו ש  אֵּ ֶ ַרְך ַרק ש  ְתּבָ ָליו יִּ ין ְמֹאד אֵּ י ֲאַזי ְסמּוכִּ "ל, ּכִּ ּנַ יָדה ּכַ ית ַהְירִּ י ּדַ ְלַתְכלִּ ה  ל ְידֵּ "ל הּוא ְמַגּלֶ ַעת ֶהָחָכם ַהּנַ
"ל:  ּנַ יַנת אֹוָרְיָתא ַמְכֶרֶזת ָקַמְיהּו ּכַ ְבחִּ רֹוז ּבִּ ַע קֹול ַהּכָ ֹומֵּ "ל ַוֲאַזי ש  ּנַ ָרה ּכַ  ַהַהְסּתָ

 דאיתא בזוהר ויקרא עג. קב"ה ואורייתא חד כ   יא
ורה ומאיסור נעשה אצלו התר משמע  כתב שעבר ושנה נעשה לו כהתר כי שינה את הצרופים של הת   עיין לעיל באות ג'   יב

שהתורה היא אותה תורה אלא שצרופי האותיות או התיבות נתחלפו אצלו וכאן משמע שדייקא התורה שצרופיה הם לא  
 היא תורת ה' ממש וצ"ע.  כסדר הנכון דייקא 

עוסק בשור שנגח את  כי תורת הנגלה היא נובלות תורה של מעלה כי דייקא הנגלה מסתיר את הפנמיות כגון ש   ואולי אפ"ל 
שהם   ולבנים  וחומר  קש  בחי'  ופשט  בנגלה  מתלבש  הוא  כי  התורה  בנותן  עי"ז  דבוק  להיות  כדי  גדול  מאמץ  צריך  הפרה 

א אבל בתורה שנתהפכו בה הצרופים דייקא כיוון שבעצם היא מצד הנגלה הפך הרצון אבל  הקושיות וחומרות וליבון סוגי 
ותן התורה כי שם האותיות לא מתלבשות בנגלה דהיינו שאמנם מצד הנגלה נראה  מצד האותיות שבה היא קרובה יותר לנ 

לבחי  בקלות  יותר  להתקשר  יכול  שם  דייקא  אזי  כשמחפש  אבל  הסתרה  בחי'  והיא  כלום  בחי'  שאין  שהן  שבה  האותיות   '

אבל האותיות אינן    -שם   במהרש"א קדושין ל. ד"ה שהיו אומרים ויו דגחון חציין של אותיות. וזה לשונו  וכמבואר הרצון.    

 .מורים רק על שמותיו של הקב"ה שהוא הנסתר הגמור של התורה 

ותר תפיסת נגלה היא בחי' עקב כלפי האות  כתר אותיות כתר בחי' רצון ועקב תיבות כי תיבה כיוון שיש בה י   לכן בלוחות 

יש לו יותר הרגשה בנותן התורה ממי שלמד  להיות שדייקא מקורב שעדיין אינו יודע תורה    ולכן יכול שהיא מגלה רצון.       
    .ויודע 



 4סו.     מוהר"ן                              תורה נו                                             ליקוטי                          

דהיינו המן   , היינו מלכות המן עמלקיים מתיםהרשעים בחייהם קרו( \יג)ברכות יח: / מתים כחז"ל 

לעומת    \טז/ם עמלקראשית גוי  \טו/, כמה שכתוב )במדבר כד(\יד/עמלק הרשע מזרע אגג מלך  
ו ראשית".  לה'  ישראל  "קדש  ב(  )ירמיהו  כמ"ש  ראשית  ונקראו  דקדושה  מלכות  שהם  עיין ישראל 

סה.   בשלח  ראשית  זוהר  נקרא  לרשעי  כישעמלק  ראש  מצרים  ש  ,\יז/ םהוא  העמים  כביציאת  שכל 

ישראל שומר  מהקב"ה  אלקים"עמלק    ,פחדו  ירא  בהם  \יח/"לא  להלחם  זה.  בא   [ יט]  וזה לעומת 
אלקים ירא  שלא  דקדושהעומד    ,עמלק  מלכות  "  ,לעומת  וכו'  שהיא  דבר  ירא"סוף  האלקים    ,את 

פשט הפסוק   \כ/)שם יוד(   מאסף לכל המחנות, כי מלכות דקדושה הוא בחי'  כמבואר לקמן

, כמ"ש וכדמיון ספירת המלכות שהיא סוף לכל הספירות ומקבלת מהן  , כדלקמן  ,ממחנה דןמדבר  
יב( הכל  \כא/ )קהלת  דבר  הא  סוף  את  יראנשמע  יראה  .  לקים  מלכותכי  בחי'  ,  \כב/זה 

שרמז בפסוק מקהלת הנ"ל אלמלא מוראה של מלכות. היינו    \כג/כמה שכתוב )אבות פ"ג(

 מאסף לכל המחנות , בחי'  \כה/[כד]   סוף דבר'  היא בחי שהיא בחי' יראה  שמלכות דקדושה  
המחנותדן שהוא  שבט  בחי' מחנה    ,דקדושה לכל  דינ  .\כז/[כו]   מאסף  דמלכוכי  תא א 

 
ושלמי ברכות  מהפסוק והמתים אינם יודעים וכו' ומהפסוק ע"פ ב' או ג' עדים יומת המת ועיין קהלת רבה ט' ד' ויר   שם למדו   יג

 פ"ב סוף הלכה ג' שם למדו מהפסוק כי לא אחפוץ במות המת 

 א טו ח' -צורר כל היהודים. הוא אגג מלך עמלק בשמואל המן בן המדתא האגגי    -ט' כד פרק    כמבואר באסתר   יד
יתוֹ   -כ'    כד פרק  במדבר    טו  ְוַאֲחרִּ ק  ֲעָמלֵּ ם  ּגֹויִּ ית  ִּ אש  ַוּיֹאַמר רֵּ לֹו  ָ ְמש  א  ָ ש ּ ַוּיִּ ק  ֲעָמלֵּ ְרא ֶאת  ד:   ַוּיַ י ֹאבֵּ הוא קדם את    -ופרש"י     ֲעדֵּ

 את זכר עמלק: כלם להלחם בישראל וכך תרגם אונקלוס ואחריתו להאבד בידם שנאמר תמחה  

 צ"ע מה הראיה מראשית על מלכות    טז 
  ,גם שונאים את ישראל  , אלא נוסף למדה רעה שמחיה אותם   , חיותם אבל כל האומות אין זה    , עשו שונא לישראל   כי הלכה   יז 

ז  עמלק  ה'אבל  מיראת  ולקרר  היום(  כל  רע  רק  תיבות  בסופי  )ונרמז  הקדושה  נגד  לעמוד  מהותו  כל  בפרש"י    , ה  וכמבואר 
ובלבד    , שבוודאי יכווה, בטי רותחת מ כמשל הקופץ לא   , שזה כל מהותו עד כדי מסירות נפש ממש   " ר קרך בדרך אש " עה"פ  

גם מדה רעה לבד  הרי שיש ל   , משמע חיותו תאוות ממון   , שעמלק מאסף ממון   עיין לקמן צ"ע  ו ריצ"ח.   שקצת יקרר אותה.   ו 
ד'  , ואולי כי מלכות דקדושה בחי' שונא ממון  , משנאת ישראל  ל' אות  ישראל שהם מלכות    ממילא שנאת   , כמבואר בתורה 

 ששניהם לעומת המלכות דקדושה.  , דקדושה ותאוות ממון הם עניין אחד 

 יח עי"ש פרש"י דהכוונה לעמלק   כה פרק  דברים    יח
 קהלת ז' יד   יט

ֶגל ַמֲחנֵּ   במדבר פרק י  כ ן ַעּמִּ )כה( ְוָנַסע ּדֶ יֶעֶזר ּבֶ ְבֹאָתם ְוַעל ְצָבאֹו ֲאחִּ ֲחֹנת ְלצִּ ף ְלָכל ַהּמַ י ָדן ְמַאּסֵּ י: ה ְבנֵּ ּדָ ַ  יש 

בָ   קהלת פרק יב   כא ל ָהָאָדם: )יג( סֹוף ּדָ י ֶזה ּכָ מֹור ּכִּ ְ ְצֹוָתיו ש  ים ְיָרא ְוֶאת מִּ ָמע ֶאת ָהֱאלֹהִּ ְ ש   ר ַהּכֹל נִּ

ב'    הריצ"ח   כב וגבורתו    12)בשיעור  וכן "שכוחו  ר"ת שמוע,  מלפניו"  "והאלקים עשה שיראו  וכן  דייקא  נשמע"  דקות( "הכל 
א נבראו רעמים אלא לישר עקמימות שבלב, כי  ברכים על רעם דייקא שהוא בחי' שמיעה, כי ל מלא עולם" ר"ת שמוע, ומ 

וגרע   כלום  שווה  אינו  שנתחרש  שעבד  ההלכה  וזהו  עבד  בבחי'  היא  מלכות  עול  קבלת  )וכן  דייקא  לשמיעה  קשור  יראה 
   מעיוור שיכול להיות שומר אלב עבד כיון שלא שומע את אדונו אין בו תועלת כלל(

ַהּכֹהֲ   ג' פרק  אבות    כג ְסַגן  יָנא  ֲחנִּ י  ַרּבִּ ים  )ב(  ַחּיִּ הּו  עֵּ יש  ֶאת רֵּ א מֹוָרָאּה, אִּ ְלָמלֵּ אִּ ֶ ַמְלכּות, ש  ל  ֶ ש  לֹוָמּה  ְ ש  ּבִּ ל  ּלֵּ ְתּפַ מִּ י  ֱהוֵּ ר,  ים אֹומֵּ נִּ
ָלעּו.  ּבָ

 רע"מ דף רנו:    עיין זוהר פנחס   כד

  -גודל מעלת ספירת המלכות ובתוך דבריו שם אמר    שם רשב"י מאריך לבאר לבנו ר"א   -רע"מ דף רנו:    עיין זוהר פנחס   כה
יג( ס  וף דבר הכל נשמע את האלהי"ם ירא ואת מצותיו שמור, איהי סוף מעשר ספיראן, ים  ובגין דא אתמר בה, )קהלת יב 

,  איהו תרעא לאעלא לכל חכמתא, לכל כנוי והוי"ה, ולאעלא בכל ספירה וספירה, ידיעה דכלא    סוף, שלימו דעלאין ותתאין: 
( זה השער ליהו"ה צדיקים יבאו  ופחות מינה לית רשו לשום בריה לאשגחא לשום ידיעה בעולם, עלה אתמר )תהלים קיח כ 

 בו: 
 במדבר י' כה ועיין ירושלמי ערובין פ"ה הלכה א וזהר ויחי רמג.    כו

בְ   -  במדבר פרק י  ֲחֹנת ְלצִּ ף ְלָכל ַהּמַ י ָדן ְמַאּסֵּ ה ְבנֵּ ֶגל ַמֲחנֵּ י: )כה( ְוָנַסע ּדֶ ּדָ ַ יש  ן ַעּמִּ יֶעֶזר ּבֶ  ֹאָתם ְוַעל ְצָבאֹו ֲאחִּ

וחרנה אמר  כי   ה' א'   ירושלמי עירובין   כז  ורבי הושעיה חד אמר כתיבה  בר חנינה  רבי חמא  צד היו ישראל מהלכין במדבר 
ומה מקיים   כקורה  יסעו מאן דמר כקורה מאסף לכל המחנות לצבאותם. מאן דמר  יחנו כן  כקורה מאן דמר כתיבה כאשר 

דמר כתיבה מה מקיים כקורה מאסף  מה בחנייתן על פי הדיבור אף בנסיעתן על פי הדיבור ומאן    כתיבה כאשר יחנו כן יסעו 
לכל המחנות לצבאותם לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין היה נוסע באחרונה. וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו  

 עכ"ל.    לו הה"ד מאסף לכל המחנות לצבאותם.

נסע   שנסעו כקורה   למ"ד  ונפתלי שהם הדגל האחרון ואעפ"כ הוא  ולמ"ד    היה מחנה דן ראש לג' שבטים דן אשר  אחריהם 
שנסעו כתיבה היה דגל מחנה דן בצפון כי הדגלים נמנו בסדר מזרח דרום מערב וצפון וכיון שהוא ראשון לרוח צפון הוא  

   סמוך למערב והם נסעו למזרח 
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שישראל חייבים לציית לדיני המלכות מאמר חז"ל זה הוא הלכה    [{כח. ]ב"ק קיג  : גיטין י}דינא  
  , שרומז למלכות   ,בט דןבחי' ש  ,שגרים בחסותה, ורבנו מצא רמז בהלכה זו שהמלכות היא בחי' דינים

 ,פירותכדמיון ספירת המלכות שהיא סוף כל הס  ,כי מקומו במחנה ישראל כשהלכו במדבר היה בסוף

 . ומקבלת דרכן חיות מהחכמה 
  ות כל העבוד  יםשהוא מבטח בוגד שבו תחוב,  \כט/ מאסף ממון  ,לעומת כל זהומלכות דס"א הוא  

הוא    ,אס בחכמה דקדושה מחי החיים כנ"לוכיון שעמלק מו ,אות א'שבעולם כמבואר בתורה כג  ותזר

כי מחמת   ,"יענה את הכל  סףהכ)קהלת י' יט( "ובבחי'    ,מחפש לעצמו מילוי וחיות אחרת ע"י הממון
ירא יוציאו    \ל/שהוא  מפיושלא  אצלו \לב/ [לא]   בלעו  שיש  הקדושות  הנצוצות  היינו   , 
כמו שרואים בחוש    י הקדושה, על כן הוא מתגבר ומאסף ממון שהם נצוצ\לגשהם חיותו/ 

בטחון   לו  מקנה  והממון  לעומת העני שחשוב כמת  חי  ונקרא  חיות  ממון מקבל  וכח השפעה  שבעל 
בניצוץ   מקורה  הזו  וכל החיות  עזות  יענה  כמ"ש העשיר  בממוןועזות  תלוי שאצל   ,קדוש שיש  ורק 

לרעתו לבעליו  הוא שמור  עמלק  ואצל  דקדושה  ממון  הוא  בחלקו  כי  השמח  הקדושים  צוצהני.  ות 

עלאין  שבממון   הגוונין  בחי'  העליונים  הם  שהם בגוונים  ונחושת  וכסף  בזהב  שיש 
לי רוצה  צ"ע אושמהם היו נוהגים לעשות את המטבעות בזמן שהיה למטבע ערך עצמי. ו   \לד/הממון

. וזה בחי'  לומר שבגשמיות זה מתבטא בגוונין שיש בממון שזהב בחי' דין וכסף חסד ונחושת מלכות
, שהיא שנופלים בה ישראל ע"י ההסתרה וההסתרה שבתוך הסתרה הנ"ל  [לה]   אוות עשירותת

  \לח/ כי המלך ושר כדי שיתקבלו דבריהם צריך שיהיו עשירים  \לז/[לו]  בחי' מלכותהעשירות היא  

 
פרש"י לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין היה נוסע באחרונה וכל מי    -ף לכל המחנת  )כה( מאס   -  שם   חזקוניועיין  
ה אובד דבר היה מחזירו לו, אתיא כמאן דאמר כתיבה היו מהלכין. כלומר הוא הולך ברוח צפון שהיה קבוע לו ומתוך  שהי 

ומתוך    אף שהיה מרובה באוכלוסין היו אוכלוסין מפוזרין   ואם תאמר הרי דגל מחנה  על פני כל רוח מערב  כך היה מאסף 

נוסע באחרונה.יהודה מרובה מדגלו אלא יש לומר שהיה מרובה באוכלוסי  כל    -  ת ו מאסף לכל המחנ          ן מאותו שהיה 
אדם אפילו משאר דגלים כשלא היה יכול ליסע בדגל שלו היה מתאסף עם דגל מחנה דן שהיה אחרון אבל יותר לא היה  

 יחידי ולכך קורא אותו מאסף לשון ואין מאסף אותו הביתה.  יכול לעמוד פן ישאר 
ש הל' יח באיזה מלך מדובר ועיין תרומת הדשן סימן שמא עפ"י רשב"ם ב"ב נה. טעם החיוב כי אדעתא דהכי אנו קובעים דירה  ועיין רמב"ם גזילה ואבידה פ"ה ועי"   כח 

 וכן דעת רוב הפוסקים האחרונים שהוא דין תורה.  ועיין זוהר רע"מ משפטים קיח.  תחתיהם ומקבלים עלינו עולם ומשאם. ועיין חת"ס יו"ד סימן שיד 
דן   כט  שהן    שהיה   לעומת  פ"נ  בפרדר"א  כמבואר  לעצמו  אחרים  ממון  מאסף  עמלק  לבעליו  ומחזירו  שנאבד  ממון  מאסף 

 ולאבד וכו' ושללם לבוז.נתעשר מאוצרות מלכי יהודה ואוצרות בית קדש הקדשים. וכן במגילה )אסתר ג' יג( להשמיד להרג  
דייקא   ל ועמ   ירא  כנ"ל  ירא  האלקים  את  דבר  סוף  שהיא  דקדושה  מלכות  מאיבוד  לעומת  ירא  אלא  אלקים  ירא  לא  לק 

 העבודה זרה שלו דהיינו הממון שבו הוא בוטח 
 לשה"כ ירמיהו נא מד   לא 

הכל הוא דייקא בכל פרוטה שבו    הממון שהרשע אוסף כדי שיהיה לו למבטח ומשען בבחי' הכסף יענה את   נמצא שדייקא   לב
ו  רצוץ  קנה  נמצא שנשען על  הזה  יאבד את המשען  יראה עצומה שמא  בבחי' ממלא  יש  מיראה.  יראה כדי להצילו  מאסף 

 חסרון בחסרון יותר.

על  וכח  יש לו השפעה רעה    שה עשיר ואזי היניקה היא שנע . ואולי  חיות של הדבר הם  בסוף תורה צד שהניצוצות    כמבואר   לג
 הזו.  העשיר כבר מפיל עוד יותר יהודים לתאווה והסתרה אזי    , שה עשיר ע נ די היהו מפיל יהודי לתאוות ממון ו ש רבים. ועוד  

הכסף וזהב. ורבנו מבאר שם שמיד שמגיע ממון ישראל  אות ד' שם שהפאר הוא מהגוונין ועיקר הגוונין הם    עיין תורה כה   לד
גוי תמיד תאב לדי  וצ"ע לפ"ז מדוע כאן חושש לאבד מה שבלע הרי    .נר של ישראל עי"ש לגוי הוא מאבד את הגוונין לכן 

מתגבר  חן ובכח הזה    בלי   מון מ אבל כח יש גם ל   ראל ש י ונראה שאמנם חן אין לכן תאב לעוד ממון של     .כבר אין לו שום חן 
 תאווה הזו.להסתרה ו פיל רבים  לשלוט ולה 

 ההסתרה הנ"ל עיין לקוטי עצות ערך ממון אות לא   שהיא עיקר   לה 

 צע מסטרא דמלכות תורה ל אות ד' שונא ב   עיין לעיל   לו 

שהם מזיקין ממון ישראל כי הם מתגברין  וזה בחי' אבות נזיקין שהם בח'י מלכות הרשעה    -נזקי ממון ב'    עיין לקוטי הלכות   לז 
הד'   בחי'  ונפגם  וכשנופל  ד'  בחי'  היא  דקדושה  כי מלכות  ד'  הם  וע"כ  כנ"ל.  הטוב  כל  לפגום אותו מחמת ששם  על הממון 

עשה מזה בחי' ד' מלכיות שהם מלכות הרשעה בחי' עמלק שכלול מכל הד' מלכויות כמובא כ"ז  שהיא מלכות דקדושה אזי נ 

ע"כ הם מתגברין על הממון להזיקו כי מלכות דקדושה תיקונה ושלימותה ע"י שונא  דסכינא )סי' ל' אות ד(    במאמר מישרא 

הנ"ל. מישרא  במאמר  שם  כמבואר  השנאה  בתכלית  הממון  לשנוא  מ   בצע  להיפך  מלכיות  וע"כ  הד'  שהם  דסט"א  לכות 
ן ממון ישראל שפע קודש להכניסו אל התאוה  מתגברין להזיק ממון ישראל דהיינו שמתגברין בתאוות ממון שבזה הם מזיקי 

שהיא מסט"א ח"ו כי עיקר הגליות הם רק ע"י הממון כי שם כל הנצוצות הקודושת והם מתגברים להוציאם לחוץ ח"ו ע"י  
וזלין לממון ישראל כי הם בחי' אחת דהיינו גזילתם ממש והתגברות התאוה על ישראל כי הכל כדי  תאוות ממון וע"י מה שג

 לקבל משפע קודש הגנוז בממון כנ"ל.לינק ו 
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בצע    אבל שונאי  שהיו  בהכרח  דקדושה  מלכות  מלכותם  שתיהיה  ד', כדי  אות  ל'  בתורה  כמבואר 

. וע"כ עמלק שהוא מלכות הרשעה. רודף את מצד היותו מבטח בוגדדהיינו שונאי הממון  
ויזנב בך וכו'    \מא/ . כמ"ש )דברים כה(\מ/ , שהוא בחי' מלכות דקדושה כנ"ל\לט/ מחנה דן

דן.    דהיינו המאסף  \מב/ כל הנחשלים ויגעלמחנה שהוא שבט  בפשט   ולא ירא אלקים  ואתה עיף 
ומד כפשוטו שמדובר בישראל הנחשלים  בינו לאבל ר   וכנ"ל  הפסוק פרש"י דלא ירא מדובר בעמלק

  ירא אלקים א בחי'  י, דהיינו בעת שאין להם כח מלכות דקדושה שהשעמלק מזנב בהם
דקדושה.   היפוך מלכות  הוא  עמלק,  המן  כי מלכות  הוא  כנ"ל.  דקדושה  כי מלכות 

המחנות  בחי' לכל  דר  דקדושה  מאסף  מהקב"ה  חיות  שמקבל  שמעליובחי'  המחנות  כל  . ך 
חיות   \מג/ מן עמלק שהוא מלכות הרשעה הוא בחי' מאסף ממוןכות הומל ממנו  לקבל 

ישראל(  כנ"ל. כי מתגבר בתאוות ממון  ומבטח   כדי לתפוס כל הנצוצות הקדושה  )על 
אינו כן  אע"פ  אך  כלל.    כנ"ל.  לו  בחי'    מועיל  דקדושה שהוא  במלכות  כח  יש  כי 

ובתורה ח' תנינא מבאר    שבלע  מרדכי, להוציא מאתו כל הממון וכל הנצוצות הקדושים
שבלעשכשמוציא   גם    מה  בה,חיותו  את  מוציא  דבוק  גרים  שבלעו  נעשה  מצינו  ,ומזה  גרים   וכן 

כי נפל פחד היהודים    הדיםהארץ מתיי  מעמיורבים  )אסתר ח' יז(  כמ"ש    הרבים שהתגיירו בנס פורים 

 :  \מדעליהם/ 
אדם שטוב לפניו  ל  כי  \מו/ על הפסוק בקהלת ב' כו  \מה/ שאמרו רז"ל )מגילה יוד ע"ב(וזה  

ודעת   הקב"הנתן   דקדושה    [מז]   חכמה  מלכות  בחי'  היינו שמרדכי שהוא  מרדכי.  זה 
כנ"ל ודעת  חכמה  לו  נתן  החי  כנ"ל  מחי  למלכות  חיים  אריכות  נמשך  התורה  עסק  ים  שע"י 

אלא תורה )אבות   טוב, בחי' התורה, כי אין  טוב לפניו. וזה  חכמה תחיה בחי' דעתהוהיינו  
זה המן.    [מח]   ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס  מבואר שם בהמשך הפסוק  ת זהלעומהופ"ו(.  

שעי"ז נופל להסתרה    היינו שהמן שהוא בחי' מלכות דס"א כנ"ל, הוא מאסף ממון כנ"ל

 
וכן ת"ח שמינו אותו הציבור עליהם פרנס או ראש הסדר ומתעסק    -ד"ה ולא קרדום לחפור בו    ' ה   ' ד   אבות רע"ב על  עיין    לח

מהם פרס ואפילו שכר הרבה יותר מכדי פרנסתו כדי שיהיו מזונותיו בריוח ומתוך כך יהי גדול    בצרכי צבור. מותר לו ליקח 
ראוי ומאויים בעיניהם כדאשכחן בכ"ג דכתיב ביה הגדול מאחיו ודרשו חכמים גדלהו מאחיו שיהיו אחיו הכהנים מעשירים  וי 

 אבל לא מן הדין:   אותו משלהן. וחכמים הראשונים שהיו נמנעים מזה מדת חסידות היתה בהם 

הסתרה הזו היא  ה ה' שהתורה הנעשית מ שרוצה זה להפילם בתאוות ממון. עיין לקמן בלק"ה שבועות א'    ונראה שהעיקר   לט 
 ע"י ביטול תאוות ממון כמבואר בתורה יג 

קבלנו   מ פעמים  ישראל    ב'  על  בא  שעמלק  לזה  קדם  התורה  לקבלת  סמוך  פעם  וכל  כנ"ל  ובפורים  בשבועות  התורה  את 
ונראה שזה ב  ובפורים המן עמלק  נלחמו בעמלק  ושם  סיני חנו ברפידים  בחי' חבלי לידת    יציאת מצרים קודם שהגיעו להר 

התורה שצריך לקבל והכוונה להחזיר את ישראל בתשובה להיות ראויים לקבלת התורה ושתי בחי' קבלת התורה היו דייקא  
 אחרי רפיון בעבודת השם בבחי' ירידה צורך עליה  

  .ראוי להגאל אוש כמבואר שבבית שני טעו בחשבון וחשבו שכבר עבר זמן ה י הנובע מי   , שהגאולה באה תוך רפיון  נראה עוד  
מקבלת   ונתיאשו  ידיהם  רפו  אלא  שקבלו  לתורה  הכוונה  אין  מהתורה  ידיהם  שרפו  שמבאר  משמואל  שם  עיין  וברפידים 

   .ספיקכי חשבו שצריך לזה התעלות גדולה ולא מצאו עצמם ראויים מ , התורה  

ים   דברים פרק כה   מא לִּ ָ ֱחש  ל ַהּנֶ ָך ּכָ ב ּבְ ֶרְך ַוְיַזּנֵּ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ ֶ ים:   )יח( ֲאש  א ֱאלֹהִּ ַע ְולֹא ָירֵּ ף ְוָיגֵּ ה ָעיֵּ  ַאֲחֶריָך ְוַאּתָ
י' כה עה"פ ומאסף הנ"ל וכן מבואר    ולעומת זה   מב שבט דן בעצמו היה מאסף את הנחשלים כמבואר בהעמק דבר במדבר 

ישעיה  יב  בפרש"י  נב  תלכון    ובמנוסה ו  כמו   -לא  רודף  מכל  הולך מאחריכם לשמור אתכם  ישראל    לפי שמאסיפכם אלהי 
ונסע דגל מחנה דן מאסף לכל המחנות ההולך אחרי המחנה קרוי מאסף לפי שהוא ממתין את הנחלשים ואת הנכשלים וכן  

 הוא אומר ביהושע והמאסף הולך אחרי הארון: 

ם היו בעולם קרח בישראל והמן באומות העולם שלקח כל אוצרות יהודה ואוצרות בית קדשי  שני עשירי   עיין פדר"א פ"נ   מג
 הקדשים 

הם גרי אריות כמבואר במסכת גרים א' ז' ועיין יבמות כד: וחולין ג: תוס' ד"ה כסבר אבל למעשה ביו"ד    ואע"פ שלכאורה   מד
 רסח יב נפסק שהם גרים גמורים.  עוד עיין תורה יז אות ז' 

י  מגילה   מה  ושמח   : דף  ודעת  נתן חכמה  לפניו  שטוב  פיתחא להאי פרשתא מהכא לאדם  לה  פתח  כהנא  בר  זה  רבי אבא  ה 
מרדכי הצדיק ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה המן לתת לטוב לפני האלהים זה מרדכי ואסתר דכתיב ותשם אסתר את  

 ן מרדכי על בית המ 
ּטֹוב ְלָפנָ   ב   פרק   קהלת   מו  ֶ י ְלָאָדם ש  ת לְ )כו( ּכִּ ְכנֹוס ָלתֵּ ְנָין ֶלֱאסֹוף ְולִּ ְמָחה ְוַלחֹוֶטא ָנַתן עִּ ים  יו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוש ִּ י ָהֱאלֹהִּ ְפנֵּ טֹוב לִּ

ם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:   ּגַ
 קהלת ב' כו   מז

 המשך הפסוק הנ"ל   מח 
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ההסתרה וזהשבתוך  הפסוק  .  אלקים  [מט]  שם  המשך  לפני  לטוב  היא    ,לתת  הדרשה  פשט 
שלבסוף   כדי  ממון  לאסוף  ענין  לרשע  נתן  דורש  שהקב"ה  ורבינו  הטוב,  הצדיק  לידי  הכל  יפול 

תרה שמתגבר הרשע להסתיר את מלכות הקדושה והסתרה זו נותן הקב"ה  שהממון הוא עיקר ההס

מ לתאוות  בנופלים  שמאיר  הדעת  שע"י  הצדיק  לבידי  ההסתרה  נהפכת  גבוה    \נ/ בחי' התורהמון 

בתשובה אותם  ומחזירה  ישראל  את  שמוכיחה  שהודהיינו  .  מאד  מלכשמרדכי  בחי'  ות א 
ונעשה מזה תורה כנ"ל וכל הנצוצות,  שמההסתרה    דקדושה, מוציא ממנו כל הממון 

תורה נעשה  כי מרדכי מוציא ממנו כל העשירותבעצמה  אסתר   \נב/[נא]   .  במגילת  כמבואר 

, בבחי' )איוב כ(  דכי קיבל את ביתו של המן ומסתמא עשירותו ומפתחות לאוצרותיו בביתושמר
ויקיאנו בלע  מזה  \נג/חיל  ועושה  על  .  ההסתרה  עיקר  שהיא  ממון  תאוות  שהיא  מהעשירות 

  ובפרש"י שם   י'  כמבואר במשלי לא  \נד/אשת חילתורה שנקראת    עושה ממנה   מלכות דקדושה

שמההסתרה בעצמה נעשה תורה גבוה מאד סתרי    " ומה יעשה בה""פ  עה אות ג'  כמבואר לעיל  ו  [נה]
ובזה מקיים    אהבו פתיזת קמייהו עד מתי פתאים תאת ישראל בבחי' תורה מכר  מוכיחהתורה והיא  

כדי שלא תיהיה המלכות שלו בבחי' רבנות    הצדיק את מצוות התוכחה שחייב להוכיח את ישראל 

 : המקברת את בעליה כנ"ל
 

 ו אות 
וזה בעצמו מבטל את ההסתרה    כהמשך  לעניין הדעת הנ"ל שיודע שהש"י נמצא בהסתרה בעצמה 

 .מוסיף ומבאר כאן שהגדלת הדעת הזו על ידה גם הפרנסה בנקל  ,כנ"לונעשה ממנה תורת ה' ממש  
התור מתארת  שבו  המן  בפרשת  העניין  פרשות  ה  ומבאר  המן  בשתי  טז)בפרשת  ובפרשת   (שמות 

המן   על  יאמ)המתאוננים  המןכמה    (דבר  באוכלי  שהיו  שבזה   ,מדרגות  אמונה  מדרגות  הן  ובאמת 
נמצאות    ,ן מתגלה מעלת המןהפרשות האלה שבהויש להעיר ששתי    .תלויה הפרנסה בכל הדורות 

הפרנסה בעניין  לישראל  שהיתה  עצומה  הסתרה  אחרי  המתאוננים  כי    ,בתורה  יא )פרשת    ( מדבר 
אמנם גם    ,ו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו""נפשנשהתלוננו על המן עצמו  הסתרה  בוודאי היתה  
ל'  ו אייר  "בטכמבואר שם ש  ,לשאין להם מה לאכוהסתרה שהתלוננו  היתה    (טז  שמות)פרשת המן  

םבין    ,יציאת מצרים כשהגיעו למדבר סיןיום מ ילִּ וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל    ,לסיני  אֵּ
ומיד בסמוך יורד    ",ונחנו מה"ומר לישראל  . ושם שתי פעמים חוזרים משה ואהרן ל אהרן במדבר וכו'

שהוא אפ"ל  ואולי  לישראל.  הנ"ל  מן  לעניין  כיד  ,רמז  הדעת  הוא  עשה  שמשה  לקמן  וכמבואר  וע 
"  ,בחי' מה העדות  מההסתרה בעצמה ג'(  ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית  וכנ"ל )באות  יום  ובכל 

בחי' הדעת ובחי'    אשהו  , המןאת    הוריד להם משהבעצמו    ומכח זה מה יעשה בה".  הנשים לראות  
 משה כדלקמן. 

ת שלום  ג' עה"פ לדעת א  ועיין לעיל באות  . שלפי הגדלת הדעת כן נתרבה השלוםכאן  מבאר  עוד  
תורה  ש  ,אסתר יסוד)ע"י השלום  נתבאר שהדעת עושה מההסתרה  בחי'  המאיר את הדעת   (שהוא 

   .למלכות שנמצאת בהסתרה 

 
 המשך הפסוק הנ"ל   מט 

וזהו בעצמו מה שכתב רבינו ז"ל במאמר אשרי העם    -אורח חיים ענין שבועות הלכה א אמצע אות ה    עיין ליקוטי הלכות   נ
ליקח נפשות ולעשות מזה תורה. היינו כי גם מזה בעצמו נעשה תורה.    )תורה יג( הנ"ל שעל ידי שבירת תאוות ממון יכולין 

  היינו משבירת תאוות ממון כי כל הנפשות והניצוצות הם בתוך הממון וכשהצדיק משבר תאוות ממון הוא מוציא הניצוצות 
יין שם בסימן  משם ועושה מהם תורה )כמו שכתוב כל זה במאמר וביום הביכורים להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות ע 

 נ"ו(.  

מרדכי לגלות ההסתרה הוא דייקא ע"י שמבטל מישראל תאוות ממון ומעלה הנפשות ישראל בעיבור ומוריד    מבואר שכח 
ן התורה הנעשית על ידה גבוהה יותר.   ואולי זה בחי' ובביזה לא  תורה ומשמע שדייקא כמה שהיתה התאוות חזקה יותר כ 

עמים כי כשגדל מרדכי גדלה השפעתו על ישראל עד שנתבטל אצלם לגמרי תאוות  שלחו את ידם שנכתב במגילה כמה פ 
 ממון ונראה שמכח זה נכתבה המגילה ע"י אסתר 

 עיין אסתר ח' ב'  נא 

ֶלְך ֶאת   ח פרק  אסתר    נב ַסר ַהּמֶ כַ   )ב( ַוּיָ ר ֶאת ָמְרּדֳ ם ֶאְסּתֵּ ש ֶ ָכי ַוּתָ ָנּה ְלָמְרּדֳ ּתְ ָהָמן ַוּיִּ יר מֵּ ר ֶהֱעבִּ ֶ ְעּתֹו ֲאש  ית ָהָמן: ַטּבַ  י ַעל ּבֵּ
 עיין תרגום פירוש נכסים ופרש"י הינו ממון ומצודות הינו הון.  חיל בלע   נג

 בחי' )תהלים פ ח'( ילכו מחיל אל חיל שעושה מחיל בלע אשת חיל    הצדיק הוא   נד

ו   חזקוני ין  ועי  מז  בראשית  חיל      -'  על  ו   -אנשי  חכמה,  כלומר  חיל  דוגמא אשת  וכו'  באומנותם  בקיאים  לומר  פרש"י  אין 
 כמשמעו שאין דרך נשים לצאת לחיל או לצבא.  

 ]כמבואר בפרש"י שם שהיא התורה[   * משלי לא י'  נה 
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כי הדעת  ה לשלום שעל ידו מאיר את הדעת למלכות  ע"י הדעת זוכוכאן מבאר עומק העניין כיצד  

הפכיםלהיות  הוא   ביניהם  ,סובל  שלום  עושה  הדע  ,והשלום  יותר  שמחברת  מכח  גבוהה    , למדרגה 
 שמכוחה ההפכים עושים שלום בניהם כדי לזכות בו.  

  ,חסרת דעת ונסתר ממנה שבחושך יש אור  היא  שבהסתרה  ,וזה עומק העניין שצריך להאיר למלכות
ולקבל    ,הכח לסבול בשכלו הפכים  שהוא  ,לכן צריך להאיר לה דעת   ,ק נמצא הש"יבריחושדייקא  ו

ביניהם סתירה  שאין  ל השלום    חבכאז  ו  , בליבו  )משבנעשה  ברכה  מחזיק  כלי  יב( נו  ג'  עוקצים  ה 
   .כדי לקבל בתוכם את הדעת הזו \נונעשים מדותיו בטלים זה לזה/ דהיינו ש

פרנסה בנקל תולה בדעת, כמ"ש  . כי  \נז/כן הפרנסה בנקל  ולפי הגדלת הדעת

יא(  המתאונניםבפרשת   ולקטו  \נח/ )במדבר  העם  "  שטו  מלשון  הוא  שטו  המילה  משוט  פשט 

  . זוהר בשלח ד' סב }  הזוהרלפי  ו  \סובדרך כלל הוא לשון הליכה במים/   \נט/בארץ" שכתוב באיוב
לחפש את המן רחוק מהבית    "שטו"שהסיבה  שרמוז  לכתוב לשון שטו כדי לשינה הכתוב    \סא/ {:סג

היו כי  שטו  \סב/בשטותא  היא  הרוח  בהם.  דהיינו  שנכנס  היו כנ"ל    כית  לא  במדבר  ישראל  בני 
יורד סמוך לפתח    , צריכים כלל לטרוח בשביל הפרנסה מן  כי היה    \ סג/ שמראהו כלשד השמןביתם 

וכפי הדעת דהיינו החיבור והדביקות אליו ית' דהיינו    )שמות טז(  טעמו כצפיחית בדבשו  )במדבר יא(
מי שנכנס בו    ה נאמר שטו העם ולקטו דהיינוועל ז  ,כן היה קרבת המן לביתו  ,ש"יהל  האדם  קרבת

אבל היו שנפלו    ,עכ"פ אכל מן  אבל  ,דהיינו פגם הדעת היה צריך לשוט ולהרחיק מביתו  רוח שטות

 
העניין   נו  ז'    יסוד  ט'  ונטען  )טוען  שמח  האור  עפ"י  מהריצ"ח  ששמעתי  לא  בד כפי  בכלי  מדוע  מבאר  בכלי  אוחזים  שנים  ין 

ים וכל חלק לעצמו אינו כלום ורק מכח הביטול של כל  ( כי כל כלי עשוי חלק אומרים שכל אחד קנה עד היכן שידו מגעת 
חלק לחבריו נעשים ביחד כלי לקבל בתוכו. והשלום נקרא כלי במשנה עוקצין ג' יב,  נמצא שורש השלום הוא ביטול לחבירו  

 דעת שיש אור גבוה שרוצים בו וא"א לקבלו אלא ע"י הכנת כלי.מתוך ה 

דקות אמר שמעניין שהשורש לזה שע"י פגם הדעת הפרנסה לא בנקל, נמצא    12התחיל כאן בשיעור טו עי"ש אחר    הריצ"ח   נז 
ניתן אלא לדור דעה דורו של משה הוא הדעת, דהיינו שעם כל השטות המבואר  ת  דייקא בפרשה המתארת את המן שלא 

 כאן אבל למעשה ירד להם מן שהוא דעת גדול מאד בחי' מחלוקת לשם שמים.  

בחי' משה נראה שהתפיסה במן היתה כפי ההתקשרות למשה. ובאמת התפיסה בצדיק הדור  המבואר לקמן שהמן    ונ"ל לפי 
 היא בעצמה דעת גדול לתפוס הפכים כי גשמיותו סותרת את צדקותו וגדלותו.

ָ   יא   פרק   במדבר   נח ּו ֹאת )ח( ש  ְוָעש  רּור  ּפָ ּבַ לּו  ְ ש ּ ּובִּ דָֹכה  ּמְ ּבַ ָדכּו  ם אֹו  ַחיִּ ְוָטֲחנּו ָברֵּ ְוָלְקטּו  ָהָעם  ד  טּו  ַ ַטַעם ְלש  ּכְ ְוָהָיה ַטְעמֹו  ֻעגֹות  ֹו 
ֶמן:  ָ  ַהש ּ

 באר רבינו בחיי שם   כך   נט 
ים ְיֹארִּ   ישעיה פרק לג עיין    ס יר ְידָֹוד ָלנּו ְמקֹום ְנָהרִּ ם ַאּדִּ ָ ם ש  י אִּ יר לֹא ַיַעְבֶרּנּו: )כא( ּכִּ י ַאּדִּ ט ְוצִּ יִּ ַ י ש  ֶלְך ּבֹו ֳאנִּ ל ּתֵּ ם ּבַ י ָיָדיִּ  ים ַרֲחבֵּ

ואינון דלא אשתכחו בני מהימנותא, מה כתיב  )עי"ש אחרי שמתאר את מעלת המן ומי זוכה לו אומר:(    : סב   זוהר חלק ב דף  סא
בגין דלא הוו בני מהימנותא, מה כתיב בהו, וטחנו    בהו )במדבר יא ח( שטו העם ולקטו, מאי שטו, שטותא הוו נסבי לגרמייהו, 

דאינון לא הוו בני מהימנותא. כגוונא דא, אינון דלא מהימני ביה  ברחים או דכו במדוכה וגו', מאן אטרח לון כל האי, אלא  
דלמא לא  בקודשא בריך הוא, לא בעאן לאסתכלא בארחוי, ואינון בעאן לאטרחא גרמייהו כל יומא בתר מזונא יממא ולילי,  

ו  גרים לון האי, בגין דלאו אינון בני מהימנותא. אוף הכא, שטו העם  דנהמא, מאן  בידייהו פתא  לקטו, שטו בשטותא  סליק 
דגרמייהו, ובעאן לאטרחא עלייהו, הדא הוא דכתיב וטחנו ברחים, בתר כל טרחא דא לא סליק בידייהו אלא כמה דכתיב  

גרים לון האי, בגין דלא הוו בני מהימנותא. אמר רבי יוסי, מאי לשד השמן,    והיה טעמו כטעם לשד השמן, ולא יתיר, מאן 
ו, ואיכא דאמרי מה השד אתחזר לכמה גוונין, אוף מנא אתחזר לכמה גוונין, רבי יהודה  איכא דאמרי דליש במשחא כתרגומ 

 אמר לשד השמן יניקא דמשחא.

שרבנו   סב זה  במדבר    מביא   פסוק  המן  על  המתאוננים  בפרשת  ג'  הוא  את  התורה  מתארת  ובו  כמתאוננים  העם  ויהיה  יא 
עוד מדרגות בזה כגון שהמרבה והממעיט לא נמצא בידים  המדרגות שהיו באוכלי המן אמנם בפרשת המן בשמות טז נמצא  

  אלא עומר לגלגלת וכן ויותירו ממנו דהיינו שנמצא עוד פגם אצל אוכלי המן לבד משטו ולקטו וטחנו וכו' דהיינו מה שרואה 
היט  כג  בתורה  כמבואר  הדורות  בכל  פגם  שהוא  וכידוע  ומשתדל  חוזר  ואעפ"כ  כלל  השתדלותו  לו  הועילה  שלא  ב  בחוש 

ולכאורה צ"ע מדוע בחר רבנו פגם השטו דייקא ולא שאר פגמים. ונראה כיון שהשטות שרש לכל. עוד לכאורה יש לחלק  
ירו הוא רשעות מיוחדת כמבואר שם שמדובר בדתן ואבירם  בין המרבה לויותירו כי מרבה היא פגם הרגיל בעולם אבל וית 

 וכמבואר בתורה נח אות ב' עה"פ ויאמר להם משה הוא הלחם.דייקא שחלקו על משה שהוא המן כמבואר לקמן באות ח'  

בתורה נח אות ב ששורש המן הוא יעקב והביאור בזה עפ"י הזהר יעקב מלבר ומשה מלגאו שהמ"ן הוא    עפ"י המבואר שם 
שכ   דעת  ביאר  פנמיות   ומשה  הדעת  חיצוניות  בחי'  הוא  ויעקב  ז'  אות  לקמן  עיין  הנון  שער  של  מקוה  בחי'  מאד  לול  גבוה 

בתורה כאן כל הקו האמצעי כי אריכות ימים לתוך המלכות זה בחי' הארת אריך דהיינו הכתר במלכות בחי' מגיד מראשית  
 . )הריצ"ח( קו האמצעי אחרית וביניהם נזכר כאן הדעת ורחמים ושלום שהם כל ה 

)רבינו בחיי במדבר יא    בדבש, לישת שמן דבש, כלומר לחלוח של שמן, כמו עיסה שנלושה בשמן וקטופה    והיא נוטריקון   סג
 ח'( 
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והם היו צריכים עוד    ,\סד/ ורצו טעם מגושם יותר  ,שגם לא הרגישו נעימות טעם המןרחוק  עוד יותר  

  . גותוכו במדוכה ובשלו בפרור ועשו אותו עוטחנו בריחים או ד ,כמבואר שם בפסוק הנ"ליותר טרחה 
ביותר וטרח אחר הפרנסה  יגע  הוא  ביותר,  כמו ל  בכ  כי כל מי שחסר דעת  ודור  דור 

במדבר כל אחד דואג לו הש"י לפרנסה כפי צרכו וכפי אמונתו וקרבתו להש"י כך בקל וקרוב מוצא  

    :כמבואר בזוהר הנ"ל את אשר שולח לו הש"י
 
הפרנסה  השלום  \סו/ת כן נתרבהלפי הגדלת הדע  סהגםו תלויה  בו  . כי שלום תלוי שגם 

ומבואר בתורה ד' שדעת היא שאין חילוק    קא,ייד  כמבואר בתורה פ' ששלום הוא בין הפכים  בדעת

וגר  כמו שכתוב )ישעיה יא(    ולעתיד לבוא תמלא הארץ דעה,  חסד לדין בין טוב לרעבין  אצלו  
כי מלאה הארץ דעה וכו'  לגור . שיזאב עם כבש  בעולם, שיוכלו  נפלא  היה שלום 

  ,ה תמלא דעתדהיינו כל הבריאה כול   , מחמת גודל הדעת שיהיה אז\סז/ביחד שני הפכים
לים מכסים זה   , שלישראל תמלא כמים  בים רואים רק    ,דהיינו שהים הוא המשל על  שכמו שהיום 

שמיות יצטרכו לחפש,  מים ואת היבשה צריך לחפש כך לעתיד להדיא יראו רק אותו ית' ואילו את הג
ם שיחיו  ואצל הגויים תמלא במדרגה פחות מזה כמבואר בסוף תורה כא וגם בעלי החיים ישתנה טבע

הדעת נגדל השלום,    דייל  . כי עבשלום זה עם זה אפילו בעלי החיים שהיום הם הפכים ביותר
הגים  שיתמלא בעולם עד שאפילו בני אדם המתנ   הדעת  ל ידיכי נתבטל הכעס והאכזריות ע

לא מכעס אוכל את הכבש אלא    הלכאורכגון הזאב  אבל החיות עצמם    , כחיות יתבטל הכעס מהם

ל וצריך  ל מרעב  יסכים  הכבש  אזי  דעה  הארץ  שכשתמלא  נאכלומר  כעס\סח/היות  כי   \ סט/ . 
ז(   )קהלת  שכתוב  כמו  הדעת,  מהעדר  הוא  ינוחואכזריות  כסילים  בחיק    \ע/ כעס 

הכועס   כל  סו:  ממנו  חכמתווכו'  ובפסחים  מתרבה  מסתלקת  הדעת  שמתרבה  מה  וכל   .

 
וגו' הא כיצד,    –במדבר פי"א רמז תשלה    עיין ילקוט שמעוני  סד ולקטו  ויצא העם  וכתיב  וגו'  וברדת הטל על המחנה  כתיב 

 .   תח ביתם, בינונים יצאו מן העם ולקטו, רשעים שטו ולקטו לצדיקים יורד להם על פ 

 ברחים הא כיצד, לחם לצדיקים, ולבינונים עוגות, לרשעים וטחנו ברחים.כתיב לחם וכתיב עוגות וכתיב וטחנו  ..    עוד שם 

וז"ל שם   אבל החזקוני הצדיקין    באגדה שטו העם ולקטו אלו   נמצא   -כתב ששטו הם הצדיקים כי עכ"פ אכלוהו כמו שהוא 
יורד. אלו הרשעים שהיו    -ובשלו בפרור       אלו הבינוניים.  -וטחנו ברחים או דכו במדכה      שהיו אוכלים אותו כמו שהיה 

   .מבשלים אותו וזהו שנאמר וימצאו אותו מקושש עצים למה היה לו לקושש אלא מפני שהיה רשע היה רוצה לבשל את המן 
 גם   -מתרצו    סה 

שרש העניין וכשיש דעת אזי נעשה    א נקט לשון רבוי. ואולי כי הדעת הי בוי אבל לגבי השלום  לא נקט ר   צ"ע לגבי דעת   סו 
 ם מרובים דהיינו שאין הכוונה לשלום גדול או קטן אלא שע"י הדעת זוכה לשלום בהרבה מקומות.שלום בכל מקום וה 

צריך הנביא להביא ראיה מכלב שרודף    ולכאורה יותר היה   , הרי רודפו כדי לא למות מרעב   צ"ע במה זאב וכבש הפכים   סז 
 חתול שאין זה כדי לאכלו אלא רק כעס ואכזריות.

כוונה שהזאב יתהפך טבעו לאכול רק עשב א"כ מה הראיה שיש בו הארת הדעת הרי גם היום השור לא  כי אם ה צ"ע בזה    סח
האכל  . ואם הכוונה שהכבש יסכים ל לעכל בשר   ואינו יכול   צמחוני מטבען  אוכל את הכבש ולא בגלל דעת אלא כיון שהוא  

הזאב    שוב אין זה דעת שתתחדש בזאב שהוא זה שהיה שלא בשלום עם הכבש. עוד צ"ע ממה שכינה רבנו את   , ע"י הזאב 
רצונו נעשה  וגדר הכעס הוא שפועל מחמת שלא  וכעסן  יש חלק בכעס   , אכזר  גם לכבש  במה שלא מסכים    , לפ"ז לכאורה 

רעב כל החיות היו רובצות ומחכות שיבחר לו טרף ונ"ל  להאכל. )כדמצינו במדרש שבזמנים קדומים כשהאריה היה שואג מ 
ה השתלשל בבעלי חיים שמלך החיות היתה מלכותו על תיקונה(  שזה היה בזמנים שגם אצל העולם היתה המלכות על תיקונ 

את   הזאב לאכול  צריך  תיקון שניהם  שלצורך  לדעה אחת  להסכים  טבעם  ישתנה  ששניהם  היא  מסתבר שהדעת  יותר  לכן 
צ"ע בזה. והנראה לי בזה שהזאב ישתנה טבעו לאכול גם עשב והכבש יתנגד ולא יסכים להאכל מצד טבע כל חי  הכבש. ו 

 אלא יבחר בצומח.  , וג לקיומו, נמצא שהזאב מחמת הדעת לא יכעס ויאכל את הכבש לדא 

ו שיש עוד רצון  כי הכעס הוא שלא נעשה רצונו דהיינו התגברות הישות ואי תפיסת הפכים דהיינ    -  כעס העדר הדעת   סט 
הו  מרצוני שגם  מרצוני  א הפך  פחות חשוב  הישות   , לא  ממני    , כי מצד  רצון אחר  מציאות של  כל  והכעס    , סותרת אותי אזי 

איך שייך כעס שמצינו אצל משה )בכ"מ כגון בנות מדין    ולפ"ז צ"ע זו. עד כדי אכזריות.  כ זרה  מציאות  רוצה לבטל את כל  

שאצל הצדיקים אין החטא כפשוטו אלא    ועיין תורה עב מן באות ח'.  ( שהוא הדעת בעצמה  כדלק בשעיר נחשון   ודרוש דרש 

נעשה  כי לפעמי   ונראה   , טעות בעניין המתקת הדינים ובזה כשהצדיק טועה  כדי להמתיק דין בשרשו  ם צריך להראות כעס 
 פגם שנקרא כעס לפי ערכו.

יפה עם ביאור המלבי"ם   הכעס הוא   ע זה מתיישב  דהיינו העדר הדעת.  יט א'( שכסיל    מחמת הכסילות  ומשלי  ב'  )משלי א' 
א  להאיר  היא  שדעת  וידוע  לבו  בהתגלות  אלא  בתבונה  חפץ  שלא  אלא  טפש  לא  אינו  הוא  שהכעס  וזהו  בלב  השכל  ת 

הוא   חכם  אם  הכועס  כל  הנ"ל(  )פסחים  וזהו  כסיל.  דהיינו  הלב  אל  השכל  את  שמחבר  הדעת  מהעדר  רק  אלא  מטפשות 
 עשה כסיל דהיינו שהכעס הוא הסתלקות החכמה מהלב.  חכמתו מסתלקת לא שנעשה טפש אלא שנ 



 10סו.     מוהר"ן                              תורה נו                                             ליקוטי                          

ינו משפט דהיינו הכרעה בין  כי רחמנות כידוע מכריע בין חסד לדין והי  והשלום  [עא]   הרחמנות

  .(מהכתר דהיינו מאריך )הוא בין הפכים והכל ע"י הדעת שמאיר סבילת הפכים צדדים ושלום 
עיין   ב חטים ישביעךחל  השם גבולך שלוםוע"כ הפרנסה בנקל, בבחי' )תהלים קמז(  

ך ביתו  תורה לט שפסוק זה נדרש בגמ' ב"מ נט. אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתו
ח שלום  גבולך  "השם  שנאמר  תבואה  עסקי  על  אלא  אדם  של  ביתו  בתוך  מצויה  מריבה  לב  שאין 

בל אינו שבע ורבינו שם לומד שאין הבדל בין אם אין לו תבואה בביתו או שיש לו א  .חטים ישביעך"
כיהממנ גופו  ,  עם  וכאן  עם אשתו  היא  התיגרא  רק שכאן  הוא  אשה    ,כל ההבדל  נקרא  הוא  שגם 

כי אין לך שני הפכים יותר מגוף ונשמה ומזונא דגופא    .  עיין תורה מז  " ראה חיים עם אשה"כמ"ש  
ורך  סה היא רק לצורק דעת גדול יכול לפייס את שניהם. וכשכל כוונתו בפרנ  ,הפך מזונא דנשמתא

של  ,השלום מההכרח  מתאווה  אדהיינו  בנקל  ,ליותר  פרנסתו  יקבל  ,אזי  בוודאי  ההכרח  את    , כי 
 . \עב/ קושי הפרנסה הוא כיון שרוצה יותר מההכרח ועיקר ,נולד וככרו בידו כדאיתא בגמ' תינוק

בעניין   גם  לשלוםעצם  שעוד  צריך  בנקל  הפכים    ,הפרנסה  שני  הם  ובטחון  שהשתדלות  כידוע 
בפרנסה בדעתונ  ,שנמצאים  תלוי  בנקל  שהפרנסה  אמר  שכבר  אע"פ  לסבול    ,ראה  כח  נותן  רק  זה 

  , כדי להתנהג למעשה עם הסתירה הזו   ,להבין גם תירוץאבל הכלי    ,ולא לראות בהם סתירה  ,הפכים
שלום צריך  עפ   .לזה  ד'  מו"מ  בלק"ה  מוהרנ"ת  שמבאר  עוכפי  תורה  מבטחון"י  המדברת  כיצד  ו   ,

 :  עי"ש אם יודע כיצד שלא להשתדל יותר ממדרגתו ,ההשתדלות יכולה דייקא לעזור לבטחון
 

 ז אות 
ל  אצלו כמהצדיק מיד מתבטלים    ול  השזוכ  י "ע  ,עתה יבאר שהדעת הנפלא הנ"ל שעל ידו התוכחה

ונעשה מהן תורת ה' שמוכי  וגבוה מאד שו ה אותו.  חההסתרות  תגלה במתן תורה  ההוא שכל גדול 
  , "ביום הבכורים"  הוא   , פסוק שעליו סמך את התורה הזוועיין בריש תורתינו שגם ה  .ובכל חג שבועות
   .דהיינו שבועות

כבר היו בבחי' צדיק גמור  שעה ש  ,מתן תורהכך גדול הנ"ל ב  ולכאורה צ"ע למה היו צריכים דעת כל
בכלבו על ההגדה של פסח ד"ה  מה אחרי מט ימי הכנה וקרבה להר סיני )כמבואר  ההז   שבטלה מהם

   (את הזהמה דהיינו שבטל הספק מלבם השהקרבה להר העביר אילו קרבנו להר סיני וכו'
והצדיק המוכיח    שהיה בנס פורים   וך ההסתרה באות ג' מאריך לבאר שסוד ההסתרה שבתלעיל  ועיין  

ומהפך אותה לתורה הוא מרדכי וגם    ,שמבטל אותה  דהיינו שעיקר עניין ההסתרה היה בנס פורים 
אמנם    ,בהסתרהשם  שבאמת היו גם    ,במצרים דייקא  היינו  "ועברתי בארץ מצרים"שהזכיר הפסוק  

עד שהיה    של ע"ז,  ,מאד  סתרה גדולהאבל גם היו בה  ,לא כמו בגלות בבל ששם נשאו נשים נכריות
אבל כל    .דהיינו שהתורה שנעשית מההסתרה היתה תורת ה' ממש  ,אני ולא מלאך   "ועברתי"בבחי'  

 ה.  ולא במתן תורה עצמו שכבר היו נקיים מזהמ ,העד מתן תור זה 
רבנו ש  נראההן שהעבירו את הזהמה, ולפ"ז    ,ג עצות שקבלנו בהר"ועיין בתורה ז' שם מבואר שהתרי

שכדי להעביר מאד,  ולפ"ז אולי אפ"ל שהזהמה עצמה היתה בחי' הסתרה גדולה    .ול הכלבחולק ע
ה  אבל עם כל ז  ,אותה היה צריך דעת גדול כל כך. נמצא שכל מט ימי ההכנה היו בבחי' תיקון עצום

הסתרה עצומה  היא  עדין החילוק בין צדיק גמור עם זהמה לצדיק גמור בלא זהמה הוא חילוק עצום ו
 רה והיא היא התורה שקבלנו בהר סיני. ת הנ"ל כדי להפכו לתושצריך דע

עוד נ"ל שצריך להדגיש דבפשטות התורה שקבלנו בנגלה הן במתן תורה והן במגילת אסתר אין זו  
מ  שנעשית  ממש  ה'  צרופים  תורת  להפך  היא  ממש  ה'  שתורת  לעיל  וכמבואר  בעצמה  ההסתרה 

לוק השכל והם בחי' כסופים והשתוקקות אליו ית' הפוכים שאין בהם הבנה בשכל אלא רק בבחי' סי
 שזו פנמיות התורה. 

כי תורת ה' ממש היא תורה לבעל   נ"ל לתרץ  וכאן לכן  אמנם מאידך הרי קבלו תורת הנגלה כאן 
ית' והיא תורה גבוהה של כסופים שאין    וא דשמיא שמקבל להתגבר ולחזור אליתשובה בחי' הסיעת

 גלות אותה לרשע עמ"נ שישוב בתשובה.  ממנה יניקה לסט"א ולכן אפשר ל
בעניין תורת ה' שממנה חיות  של פסח  חסר כאן ביאור שביארתי בהקדמה אחרונה )תשעא( להגדה  
בו ומכחשת  ית'  אותו  מעלימה  ישות  להיות  לקליפות  לדבוק    ,דסט"א  דקדושה  חיות  ממנה  ואעפ"כ 

 וזוכה לטיפת דעת ממנו שעי"ז שואל איה. ועי"ש.  ,בצדיק
כדי להסיר    ,צריך הרבה עבודה וזיכוך בתורת הנגלה  ,שובה שלימה להיות צדיקשיזכה לתאבל כדי  

 . ה יד(הבגדים הצואים )כמבואר בתור
הצדיק האיר בהם דעת וביטל  ולכן כל קבלת תורה בנגלה קדם לה הסתרה שבתוך ההסתרה תחילה  

ונעשה ממנה תורת ה' שעשתה מהם  ואח"כ קבלו    מהם ההסתרה    ,נגלהשבתורת    גם בעלי תשובה 

 
 א אות ב לעיל תורה לא אות א ולקמן תורה קה קיט ותורה ח תנינ   עא 

 שלבד ממקרים מיוחדים שבא לעולם ותיקונו עניות דייקא כדאיתא בתקוני הזהר לגבי ר"א בן פדת   מסתבר   עב
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לתת  אי  שאותה   תשובה  ,לרשעאפשר  לבעל  מעט  ומעט  לצדיק  תיהיה  אלא  שלא  כדי  יניקה  , 
 לקליפות.

ה ואח"כ קבלו וכך היה בנס פורים שמרדכי האיר דעת באסתר ובכל עם ישראל ונעשו בעלי תשוב
הזה   האור  את  להנציח  יוכלו  לדורות  שגם  כדי  אסתר  מגילת  בתו את  הקב"ה  את  לחפש  ך  לדעת 

 ההסתרה דייקא. 
וכן ביציאת מצרים קבלו כמה מצוות עוד בתוך מצרים ואח"כ במרה ואח"כ בסיני ולכל מתן תורה  

עת מהגלות וזכו  ה ויצא הדשקדם הסתרה ביציאת מצרים השיעבוד ונעשה ממנו שהאמינו בה' ובמ
הדילוג שפ על שם  פסח  בלק"ה  מקומות  בכמה  כמבואר  תשובה  לבעל  אור  הפסח שהוא  סח  לאור 

להוציא את הרשע מהמיצר שנמצא בו   ,דהיינו אור מבחי' תורת ה'  ,והאיר להם למעלה ממדרגתם
 מט ימי הספירה להכין עצמם למתן תורה.  רו בע"ת. והתחילו לספוולעשות

שעשה  וצ"ל קדם לזה תורת ה' בחי' כסופין    ,והדם ומילהקבלו מצוות פסח  ובמצרים בעצמה תחילה  
נעשו   ידי זהשעל  ו אני בצרה,  כשגילה לעם ישראל שעימ  ,תורת ה'  משה רבנו מההסתרה של מצרים

 שכבר אפשר לתת להם תורת מצוות שבגלוי.  ,בעלי תשובה כאלו
הר שמצרים היתה  ואר בזו כמב  ,דבר שהיה מאד קשה להאמין בו  ,כ כדי לצאת בפועל ממצריםואח" 

בהם דעת ונתקיים  עולם לא ברח עבד ממצרים. ושוב ע"י האמונה בצדיק האיר  מסוגרת בכישוף ומ
)כמבואר לעיל   בחי' תורת ה' ממששוב  שזה  בתוך ארץ מצרים" אני ולא מלאך ולא אחר,  ועברתי  "

ד'( היה  ש  בכורי מצרים, עד שאפילו  באות  נפשם אליו  שמתו  נשאבה  וכל שכן   ,\עגית'/ מההתגלות 
   ישראל שזכו אז לכסופים עצומים אליו ית' שמכח זה יצאו ממצרים בפועל.

נתן בהם דעת ונהפך המר למתוק וקבלו כמה  משה ו , בהסתרה של מים מרים,במרה סה אותםושוב ני
 מצוות שישאר האור לדורות.

וירב העם עם משה ויאמר תנו לנו מים, ושם הכה בצור והוציא להם מים ועיין תורה  ושוב ברפידים  
רפו ידיהם מהתורה ונעשית הסתרה במלחמת עמלק וגם  שהם ממימי התורה. ושוב שם ברפידים  כ'  

   .ע"י הקב"ה וקבלו מצות זכר מחיית עמלקו עליה התגבר

 
שהיא הספק שבלב ונעשית תורת ה'    לבטל הזהמההגדול של שבועות  האיר בהם דעת  ושוב בסיני  

נשמתם  ,ממש שפרחה  וחז  \ עד/כזו  ית',  אליו  כסופים  הדברות מרוב  עשרת  בחי'  ישראל  נשמת  רה 
 ותריג מצוות. 

תה הארת לדעת )כמבואר בתורה ד'( הדעת  והעניין כי הדעת שהאיר משה רבנו לישראל בבחי' א
לעיל שמבטל את ההסתרות ועושה מהן תורת ה' תורה סתומה בצרופים הפוכים אבל    הזה נתבאר

ההסתרה   בתוך  נמצא  שה'  שיודע  שזכה  הזה  הדעת  מקווצועק  מכח  איה  )כמבואר  אליו  כבודו  ם 
בבראשית   ונעלמת  וגבוהה  עצומה  לקדושה  מתחבר  אזי  תנינא(  יב  וכמבואר  בתורה  סתום.  מאמר 

  דבקות ממש   הגדול ביותר  בתורה רו טעיתי כשה אובד המשל מהשה שמבאר שהריחוק מביא לקרוב
בבחי' אחור באחור ביותר שהר אלא שזה  מרוחקות  פנים הם  ע"י  , שמשמעותו שהבחי'  י א"א אלא 

זו קביקות ממש וכמו שהיו בבריאה שנבראו דו   פרצופים   ניסור ממש אבל בבחי' הקרוב והדביקות 
אחור באחור, ואז מחוסר דעת היה נדמה לנו שאנו מציאות לעצמה כי הפנים היו בהעלם אבל כשיש  

הנגלית היא    דעת אזי אדרבה תופסים בריחוק הזה קרוב הגדול ביותר וזה בעצמו תורת ה' שהתורה
 נובלות התורה הזו.  

ש הדבוזהו  עשרת  קבלת  את  הכינו  למצרים  המכות  שעשרת  במ"א  מאמרות(  מבואר  )ועשרה  רות 
שפת אמת ויקרא לפסח שנת  הכינו את קבלת התריג מצוות )  ויחד עם המכות על הים כל הדעות יחד

ד   .(תרמז ה'  התורת  נעשית  ומהם  ההסתרה  שהם  המצרים  נפלו  הדעת  מכח  עשרת  כי  בחי'  היינו 
צרופ כל  ומכח  נעלמות  ב  ידברות  נעלמות  מצוות  תריג  נעשו  התנאים  דעות  בג'  צרופים המכות 

 
שמחה   עג קול  ישר   עיין  בכור  מדוע  ששואל  בא  פרשת  מפשיסחה  הוכה  לשר"ב  שלא  על  פדיון  צריך  הריגת  אל  כי  ותירץ 

הדו  כל  )וממילא  ראשית  בחי'  שהוא  ה'  התגלות  ע"י  היתה  והשבי  הבכורים  השפחה  בכור  גם  לכן  לשרשו(  נשאב  לו  מה 
לכהן   משל  ע"ז  במקום  הקב"ה  שנגלה  ישראל  של  חיבתן  גדולה  שמעון  א"ר  טו  רבה  בשמות  ורמוז  מתו  שבבית(  )והגדול 

נקראת    ותרומה       .בית הקברות אמר מוטב אטמא פעם אחת ואחזור ואטהר ולא אאבד תרומתי ע"כ שנפלה לו תרומה ב 
ב לשון הכתוב כחצות לילה ולא בחצות לילה כי רגע חצות אין לו שיעור רק התחלקות ב' חצאי הלילה  ראשית ובזה מייש 

ש  ב'  ברכות  עיין  האחרון  רגע  שהוא  בגמ'  מבואר  יוצא  ולשון  יוצא  אני  יוצא  וכתיב  וזה  נכנס  זה  עין  כהרף  השמשות  בין 
רק לצורך ההכרח להרוג כל בכור לכן היתה    ולמצרים שהיא מקום טומאה לא רצה הקב"ה להכנס כנ"ל המשל במדרש אלא 

בלבד   ההתחלקות  רגע  דהיינו  כחצות  נקט  לכן  כלל  שהייה  שאינה  יוצא  בבחי'  שם  עבר  ורק  האפשרי  במיעוט  כניסה 
 ר ובהתגלות זו מת כל בכו 

ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל      -  : כמבואר בשבת פח   עד
שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים  שנאמר נפשי יצאה בדברו ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור  

והחיה אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא  
מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן שנאמר מלאכי צבאות ידודון  

   : דון אל תיקרי ידודון אלא ידודוןידו 
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ישראל לשבועות זכו לתורה הנגלית בבחי' וירד ה'   הפוכים שאח"כ מכח מט ימי הספירה וההכנה של
ות הוראה ועיצה  על הר סיני בחי' ירידה שעי"ז קבלו נובלות התורה דלעילא דהיינו תורה מובנת להי

  בתורתהיתה  אבל הקרבת אלקים ש  מעשית שאפשר ללכת בה שעי"ז נחקק האמת כמבואר בתורה ז'
 בנגלה.  ונעלמהנבלה  ה' 
 

מזכיר רבנו גם שבועות וגם נס פורים בתורה זו רומז בזה לשתי קבלת שושמעתי מהריצ"ח שמה 
מתן תורה זה היה  בש נ"ל התורה שתי קבלות ןהחילוק ביועומק העניין ו התורה שהיו לעם ישראל. 

עד    בגילוי עצוםהכתר(   אנפין )הארתבחי' הארת אריך )כדלקמן( שנגלה להם כזקן מלא רחמים 
  ועברתי"וכן ה  ,היהמרוב ביטול הבחירה ש כפה עליהם את המתן תורה  עוצם הגילוי נחשב כאילו  ש

ות התורה שקבלו נמצא שכל מה .  שמת כל בכור במצריםהיה בנסים גלויים  בארץ מצרים"
להם כח    בשבועות היתה תורה שבנגלה דהיינו להיות קשורים אליו ית' כשהוא נגלה, ולא נתנה

 לתורת החיבור אל הנסתר. 
)בחי'    "ועברתי"גלות בבל בפרס שם בהסתרה גמורה על הגאולת  אבל מתן תורה גבוה יותר היה ב 
דווקא הוא מעכב שרו שהוא להפך  ועל הצדיק עד שסב(  ישן הוא  ישנו עם אחד שפירושו אלוקיהם

באומותהגאולה   שמתגרה  במגילה  ,  \עה/ע"י  להורק  שגילתה  הדעת  שנות  נתגלה  תשע  שכל  דיא 
ומזה  ההס נפלאה  השגחה  בהם  היתה  הנוראה  ואסתר  תרה  מרדכי  שגילו  נהפכה  לישראל  הדעת 

לתורה   ד"ה  ההסתרה  שם  ומהרש"א  ז.  מגילה  עיין  קיים  אסתר  ומאמר  )כמ"ש  לדורות  שנכתבה 
ומכח תורה זו נתחדש אצלם    וזהו שנקראת מגילת אסתר כי נעשית מגילוי ההסתר.  וני לדורות(  כתב

לק דהיינוהכח  שבע"פ  התורה  את  מרצון  שבתורה    בל  ההסתרה  בתוך  הש"י  כוונת  עומק  לחפש 
 שבכתב.

בין שתי קבלת התורה שבמתן תורה הגלוי פרחה נשמתם וקבלו נשמה זכה בלא זהמת שעוד דמיון  
וה התורה  הנחש  בעצמה  חד)יא  והתורה  שישראל  בזוהר  נשמתם    (כמבואר  פרחה  פורים  בנס  וכן 

נשמה המושרשת באור של   שמיד ולאבד את כל היהודים ביום אחד וחזרה להםמרוב פחד הגזרה לה
מרדכי ואסתר )כדמצינו אצל פנחס כשהרג את זמרי עמדו שבט שמעון עליו להרגו ופרחה נשמתו  

( נשמה שמשרש בה הכח להיות קשור אליו ית' גם  כמבואר בכהאריז"ל  ואביהוונכנסו בו נשמות נדב  
שזה בעצמו בחי' התגלות    ,הגדול ביותרגם  חושך  תוך  פש את הש"י בבהסתרה הגדולה ביותר ולח

  עומקהתורה שבע"פ שהתחדשה אז בבחי' חכם עדיף מנביא דהיינו לחפש עומק כוונת הש"י בתוך  
שבכתב נשאר  התורה  זה  ומכח  קשו,  ישראל  שנות    רעם  בכל  ית'  הארוכהאליו  אחר    הגלות  גם 

   החורבן.
אבל כאן    ,פורים כנ"לשל  ק גדול בין ההסתרה של מצרים ללוחי  הפ שיש לכאורצ"ע שבאמת אע"

זו מרבינו משמע שהן עניין דהיינו   ,"וזה בחי' שבועות  ,במש"כאחד ממש וכמבואר גם כאן    בתורה 
   .הוא הדעת שמתגלה בשבועותסתר אשאותו דעת שמרדכי האיר ב

כי  ו זמןצ"ע  שבכל  ומאי  ידוע  חוזר  בעולם  גדול  אור  ב  רשהאיר  שנה  הזמןבכל  וכדמצינו    אותו 
קבעוהו   הבאה  לשנה  האור  שחזר  שראו  אחרי  שרק  אור    לדורותבחנוכה  ולפ"ז  כא:(  שבת  )עיין 

מו שבמתן תורה  ואולי כ   שבועות שמאיר הוא האור שהאיר במתן תורה בלי מה שנתחדש בפורים.
במתן    הכי נמי כבר בכח)ויקרא רבה כב א(  ראה למשה רבנו כל מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש  ה

 ניתן גם הכח הזה שיצא לפועל בפורים. תורה 
. והחילוק מצד המקבלים כי  ת הן אותו האור וכל החילוק הוא באופן ההתגלות שלומנ"ל שבאיותר  ו

לקים דהיינו שהש"י  אבתורה ד' האיר בישראל ה' הוא ה משה רבנו בבחי' אתה הארת לדעת כמבואר
ו הדעת שעל ידה מתבטלת ההסתרה ונעשה ממנה  נמצא בהסתרה והנהגת הדין שנקראת אלקים, וז

.  אבל כידוע שכל אור חדש א"א להאיר בבת אחת אלא בשלבים כדי שלא ישבור הכלים  .תורת ה'
יצחק   ואח"כ  במדת החסד  אבינו  אברהם  בא  תחילה  האמת לכן  אור  האיר  אח"כ  ורק  הדין  במדת 

או דהיינו שהיה בכח משה להאיר כראוי ע"י יעקב אבינו ועדין איתא בזוהר יעקב מלבר ומשה מלג
  הורו הייאיר כל האור בבת אחת אלא בדש  א"א  יותר את אור האמת בעולם. אמנם גם משה רבנו

ורק  ם שנסתלק ועשו את העגל  ו הכלים ברגע שנדמה לה רולכן נשבאפשר להאיר רק בבחי' הנגלית  
יותר ניתן הכח למרדכי להאיר  ית' גכיצד    אחרי כאלף שנה  ה  ם מתוך הסתרה גמור להתחבר אליו 

יותר לחפש עומק הרמוז אז  בחי' התחדשות תורה שבע"פ שנתחדש  גם  ולחפש אותו שם. שזה   כח 
החידוש בזה היה  . ועיקר  (בטלה הנבואה ונתחדשה הנהגת חכם עדיף מנביא)אחרי שבתורה שבכתב  

וקוץ   ר"ע קוץ  יה בחי'  ואיתא בלק"ה שכד תלמידיו שמתו ה  שחידש תלי תילים של הלכות על כל 
ש של תורה שבע"פ שחידש ולכן לא נקלט כראוי אלא אח"כ בחמשת שבירת כלים של האור החד 
 התלמידים השניים שהיו לו. 

 

 
ואילו בפורים כל הצרה כולה היתה כביכול בגלל מרדכי,  גם במצרים   עה  ורק    טענו כך על משה אבל כבר היו משועבדים 

 מרדכי ידע שהסיבה האמיתי שנהנו מהסעודה או שהשתחוו לצלם.
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  בל כנה תיקנו עצמם בשלימות לקהשל  ספירה  מתן תורה היו ישראל צדיקים שאחרי מט ימי  בנמצא  
אבל מתן   ,בבחי' אור ישר  אפשר שיתגלה האור בגלוי  הלכן הי(  כנ"ל)את התורה וקבלוה כצדיקים  

לבעלי   ועכ"פ  לרשעים  היה  פורים  של  נפלו תורה  הדור  שבאותו  כידוע  צואים  בגדים  עם  תשובה 
נכריות   נשים  טומאהכבר  שזה  )י"א  לשאת  של  בעצמו  הנ'  השער  שהיה  וצ"  בחי'  בוודאי  עכ"פ  ע 

יר להם  להא  אפשר  הולכן לא הי  הרבה יותר גרוע משער מט שהיו במצרים ששם נשארו מיוחסים(
נס לארץ ולבנות את הבית וסבלו  יכבגלוי ולכן גם היו צריכים עדיין הרבה מלחמות כדי להאור זה  

חי' אחור בחי' הסתרה  כי באופן כזה א"א שיתגלה האור אלא בבזיונות כמבואר בתורה ו' ירופים וביח
ש"י  לחפש את ההנ"ל ולגלות אור כזה לרשע צריך צדיק עצום שידע להאיר לו את הדעת והרצון  

נמצא הוא  שבה  ההסתרה  רו    בתוך  בתורה  המבואר  ואת  תנינא  יב  בתורה  המבואר  איה  בחי'  את 
תורה    אבל אחרי מתן  .אלא שזה בהסתרה  בטעיתי כשה אובד שאפשר שדייקא הריחוק יגרום לקרו 

 היו יכולים להכנס לארץ בקלות וכל המניעה היתה בליבם ולא מצד מחרפים מבחוץ. 
 

ואולי זה שתחילה נתגלה    היה הדעת הזה צריך לסבולוצ"ע איזה הפכים    הדעת הנ"ל  שבועות הוא
כבחור ועכשיו כזקן והיו צריכים דעת גדול לתפוס שזה אותו אנכי ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם  

 ים דהיינו מההסתרה על זה בעצמו. מארץ מצר
 

הסתרות במה שמכנה אותו כאן כאן מבאר רבנו עוד ביאור בדעת הגדול הנ"ל שעל ידו מתבטלות ה
בשני כנויים חסד עליון ורחמים גדולים ושניהם הם באריך אנפין כמבואר בכתבי האריז"ל. כי סתם 

מהם ולמעלה  במוחין  עליון שהוא  יש חסד  אבל  במידות  הוא  זעיר    חסד  כשנכלל  כי  בכתר  דהיינו 
ב גדולים כמבואר  אנפין שהם רחמים  באריך  רגילים  אזי  אנפין שהוא רחמים  קה  מאיר חסד תורה 

לגרון   מתחת  מקומו  אריך  בבחי'  כי  דעת  ונקרא  בבינה  הנעלמת  חכמה  דהיינו  דזעיר  מכתר  עליון 
וה ה' חסדו דהיינו יומא קודם התחלקות הכתפים ושם מקום הדעת. והוא נקרא בזוהר עה"פ יומם יצ
רש להם. והיא החכמה  דאזיל עם כל הימים דהיינו חסד עליון המאיר בכל החסדים הנמוכים והוא ש

אות לג  תורה  ועיין  חח"נ,  הנקרא  הימין  קו  כידוע  החכמה  בקו  הוא  חסד  כי  שם    הנ"ל  ה'  ואות  ד' 
ה ממדות אלא עצם  הוא תורה דעתיקא סתימאה והוא אהבה שבדעת דהיינו אהבה שלמעלמבואר ש

אחד ממש  שהם  האב  במח  הבן  כשעדין  לאב  הבן  של  הקשר  בבחי'  להקב"ה  ישראל  של  .  הקשר 
לא יכולה למעט מהם כי אין    הן רחמים גדולים ועצומים שום עביר ורחמים הנשפעים ממקום כזה ה

הסתכלות כלל על מעשיו של האדם אלא הם נובעים מעצם הקשר של ישראל שעלו במחשבה  שם  
ה במח אביהם שבשמים מצד היותם חלק אלוק ממעל. וזו הדעת ואהבה שמתגלית בשבועות  תחיל

תרה שבתוך ההסתרה מתגלה לו  סכל ישראל במכל המדרגות אפילו מי שנפל להשבכוחה להאיר ל
ממש. ואצלו  עימו  אליו  שהש"י  עצומים  לכסופין  משם  זוכה  הכתר  זיכה    ומכח  החכמה  ומכח  ית' 

   ה לזמן עצמו לתשובה.לביטול ומכח הבינה זוכ

הוא  וזה   הנ"ל  וגבוה  שבועותבחי'  הדעת  גדול  שכל  בחי'  הוא  שבועות  כי   .

עליוןמאו חסד  שהוא  גדולים  \עו/ד,  בגודל  \עח/[עז]   ורחמים  תלוי  הרחמים  גודל  כי   .
כנ"ל  במדות  הדעת  השכל  את  מאיר  שהדעת  להם  כידוע  נראה  תורה  מתן  בשעת  כי   .

,  \פ/ , ופ' יתרו\ עט/ מכילתא פ' בשלח}  כמבואר  מלא רחמיםכזקן  הקב"ה )דהינו זעיר אנפין(  

 
 בשם האריז"ל בפע"ח חנוכה ופורים חסד עליון הוא בחכמה   עיין קהלת יעקב   עו 

 מו באריך תחת הגרון לפני התחלקות הכתפים והוא יומא דאזיל עם כולהו יומין(  )מקו שער טו פ"ה.    עיין עץ חיים 

 .ת ה' עה"פ יומם יצוה ה' חסדו שהיא אהבה שבדעת והיא תורה דעתיקא סתימאה אות אות ד' ואו   ועיין תורה לג 

 ועיין שער הכוונות שבועות דרוש א'   עיין תורה קה   עז 
בז' שבועות של ספי' העומר הגדיל ז"א גדלות גמור אפי' בגדלות הב' שהוא  הנה    -חג השבועות דרוש א   -  הכוונות   שער   עח

ותבו' הנקרא גדלות א. ונמצא כי כבר ז"א הגדיל עד שיעור קומת כל או"א ואין בו  בחי' חו"ב עילאין שהם למעלה מיש"ס  
מנו כי הוא נעש' מן א"א  חסר מ   עדיין אלא בחי' גדלות מן חו"ב שבו ולמטה שהם מקום המוחין שלו אבל בחי' הכתר שבו  

עד א"א כי זהו תכלית גדלות    לה מע עצמו כנודע כי או"א הם בחי' חו"ב דא"א ולכן צריך שיעל' עתה ז"א בחג השבועות עד ל 

יש בענין גדלות ז"א ותכליתם הוא בעלותו עד    כי כמה מדרגות         .ז"א כי אז גדל ז"א ולוקח כל קומת א"א ונעשה כמוהו 
ד מקום הדיקנא קדישא דילי' וכמו שדיקנא דא"א היא לבנה דיקנא חוורא כדכתיב ושער רישא כעמר נקא  א"א כי אז עולה ע 

לימי הזקנה כבן ע' שנה או פ' שנה שמלבין    ע בעלותו עד שם נהפכת גם היא ללבן וגם הוא נקרא זקן כי הגי כן דיקנא דז"א  
ות בחור וזקנו שחורה כאיש מלחמה יעיר קנאה להלחם עם  זקנו. ובזה תבין מ"ש רז"ל כי בים סוף נדמה הקב"ה לישראל כדמ 
 ם כזקן שזקנו לבנה כשלג.המצרים ולהטביעם בים סוף ובמתן תורה בחג השבועות נדמה לה 

  על  שנגלה   לפי   נאמר   למה   מלחמה   איש '  ה     -  איש '  ה   ה " ד   ד   פרשה   בשלח   דשירה '  מס   -  בשלח   ישמעאל   דרבי   מכילתא   עט 
    ...( י   כד   שמות )   ישראל   אלהי   את   ויראו ' שנ   רחמים   מלא   כזקן   בסיני   נגלה , מלחמה   איש '  ה   שנאמר   מלחמה   עושה   כגבור   הים 
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זכו שיהיה להם הכלים להתגלות הקב"ה  י הספירה  כי במט ימ  {\פב/[פא]   והובא בפירש"י פ' יתרו

באריך(  כזקן ונכלל  עלה  שזעיר  הדעת)דהיינו  בישוב  הוא  וזקן  גודל [פג ]   .  תלוי  ובזה   ,
שזעיר אנפין נכלל באריך אנפין )שם היא  בחי' רחמים גדולים המבואר בתורה קה,    הרחמים כנ"ל

ישראל של  פנמיות  על  רק  דהיינו שההסתכלות  דרחמי  חד  ובשרשם    עינא  תחילה  במחשבה  שעלו 

חג שבועות, חג לשון חוגה ומעגל, שחוזר על עצמו וכל שנה חוזר ומאיר , וע"כ שבועות  כולו טוב(

 :   וליםורחמים גד \פד/הוא חסד עליוןהאור שהתגלה במתן תורה עצמו ש
 

שמצד הזמן הוא   עלות השחרעתה יבאר סוד המקוה של שבועות שטובלים בליל שבועות קודם 
שעל ידו מתבטלים כל ההסתרות   ונפלא הנ"ל שעליו מדובר בתורה זו וגל מאד לדעת עצוםמס

 . ונעשה מהן תורת ה'

שנכנס כולו   שע"י  \פהמצוה קעג מצות טהרה מן הצרעת/ בחינוך  כי כל מקווה מטהר וכפי שמבואר  
תשובה    ה בחי'-בתוכו כאילו נברא מחדש. ובינה היא אמא עילאה כידוע והשם של הבינה הוא אהי 

ה במילוי ה' הוא קנא גמט' מקוה וכמובא -כמבואר בתורה ו'. ושם אהי  חדשה   שעל ידה יש לו הויה
ננכנס ברחם . נמצא כל מקוה הוא כמו  שזה השם שצריך לכוין במקוה  \פובכוונות מקוה בכהאריז"ל/

 
  עושה   כגבור   הים   על   שנגלה   לפי ,  נאמר   למה .  אלהיך '  ה   אנכי    -  ה   פרשה   יתרו   דבחדש '  מס   -  ו יתר   ישמעאל   דרבי  מכילתא   פ

  את   ויראו +  י   כד   / שמות /   שם +   שנאמר ,  רחמים   מלא   כזקן  סיני   הר   על   נגלה .  מלחמה   איש '  ה +  ג  טו   שמות +   שנאמר ,  מלחמות 
  נהר   ואומר ,  רמיו   כרסון  די   עד   הוית   חזה +  י   ט   ז   דניאל ' + ואו;  לטוהר   השמים   וכעצם ,  אומר   הוא   מה   וכשנגאלו ,  ישראל   אלהי 
  אני,  אלהיך'  ה   אנכי   אלא .  הן   רשויות   שתי ,  לומר   העולם   לאומות   פה   פתחון   ליתן   שלא '.  וגו  קדמוהי   מן   ונפק   נגד   דינור 

+  לט   לב   דברים +   שנאמר .  הבא   לעולם   אני ,  הזה   לעולם   אני ,  לבא   לעתיד   אני ,  לשעבר   אני   בסיני   אני ,  הים   על   אני   , במצרים 
  ישראל   מלך '  ה   אמר   כה +  ו   מד   / ישעיה /   שם +   ואומר ,  הוא   אני   זקנה   ועד +  ד   מו'  ישעי +   ואומר ,  הוא   אני   אני  כי   תה ע   ראו 

  ואת   ראשון '  ה  אני   מראש   הדורות   קורא   ועשה   פעל   מי +  ד   מא   / יה ישע /   שם +   ואומר ,  אחרון  ואני  ראשון   אני  צבאות '  ה  וגואלו 
  מי,  אלהיך'  ה  אנכי   ואמר   ה " הב   שכשעמד ,  הן  רשויות   שתי  שאומרים ,  ןלמיני   תשובה   מכאן ,  אומר   נתן'  ר   -.  הוא   אני   אחרונים 

  אני  לאלו ',  וגו  דברתי   בסתר   לא +  יט   מה   / ישעיה /   שם +   נאמר   כבר   והלא ,  הדבר   היה   במטמניות ,  תאמר   אם ;  כנגדו   ומיחה   עמד 
  דובר '  ה   אני   / יט   מה   עיה יש , / אומר   הוא   וכן .  פנגס   נתתיה   ולא ,  בקשוני  תוהו   -  להם   -  אמרתי   לא   / יט   מה   ישעיה /   אלא ,  נותנה
 .מישרים   מגיד   צדק 

 שמות כ' ב'  פא 

ה  כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי )מכילתא(. ד"א לפי שנגל   -כ )ב( אשר הוצאתיך מארץ מצרים    שמות רש"י    פב
זו היתה לפניו ב  ונגלה כאן כזקן מלא רחמים שנא' )שמות כד( ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר  שעת  בים כגבור מלחמה 

הוצאתיך   אשר  הוא  אנכי  הן  רשויות  שתי  תאמרו  אל  במראות  משתנה  ואני  הואיל  משנגאלו  השמים  וכעצם  השעבוד 
 ממצרים ועל הים.  

כשנראה על הים נראה כבחור נלחם    -טז  שחורות כערב    ' י שיר השירים ה רש" שמבואר שעל הים נתגלה כגבור וב   צ"ע מה 
בורה( והכוונה לזעיר אנפין וקשה הרי לפני קריעת ים סוף א"ל הקב"ה למשה מה  גבורה  )בספר זרע קדש כתב בחור גמט' גב 

הוא בחי' זקן ולא    תצעק אלי בעתיקא תליא מלתא וא"כ קריעת הים היתה ע"י עתיק שזה אפילו למעלה מאריך עכ"פ שם 
זעיר שעד שם מגיעות התפילות הרג ואדרבה מבואר בכהאריז"ל טעם שבעתיקא תליא כי אזני  ילות היו סתומות אז  בחור 

 מחמת גודל הקטרוג על ישראל אלה ואלה עע"ז.    

בכוונות  עיין  כ   גם  בקטנות  האם  זעיר  יהיה  איך  תלוי  שבנו  אלא  זעיר  ע"י  תמיד  שהנהגתינו  הנ"ל  לפני  שבועות  שהיה  מו 
וזה הלשון   נראה להם דהיינו אותו  קריעת ים סוף או בגדלות ע"י שנכלל בסבא דסבין דהיינו אריך אנפין ואזי נראה כזקן. 

 אחד רק תלוי באיזה מדרגה.

להם כבחור מדובר אחרי שעלו מן הים וראו את המצרים טובעים ושרו זה קלי ואנווהו דהיינו אחרי שכבר    ובפשטות נראה 
 רו על הקטרוג הנ"ל ואעפ"כ נראה כבחור ולא נכלל באריך וצ"ע הרי בעתיקא תליא מלתא.התגב 

זקן וזקנה שאין בהם    -ורה כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהם. מדרש אגדת בראשית פרק מ' נמצא גם בראשית חכמה גידול בנים  סוף מסכת קינים זקני ת   פג
 ריקון זה קנה חכמה זקן נוט  -דעת אני קראתיו קטן וקדושין לב  

 בשם האריז"ל בפע"ח חנוכה ופורים חסד עליון הוא בחכמה   עיין קהלת יעקב   פד

 )מקומו באריך תחת הגרון לפני התחלקות הכתפים והוא יומא דאזיל עם כולהו יומין(  ר טו פ"ה.  שע   עיין עץ חיים 

 עת והיא תורה דעתיקא סתימאה אות אות ד' ואות ה' עה"פ יומם יצוה ה' חסדו שהיא אהבה שבד   ועיין תורה לג 

ן הוא כדי שיראה האדם את  ובטעם המים שיטהרו כל טמא, אחשוב על צד הפשט כי העני   -מצוה קעג    -  ספר החינוך   פה 
עצמו אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה, כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם, וכמו שכתוב ]בראשית א', ב'[  

המים, ויתן אל לבו בדמיון כי כמו שנתחדש בגופו יחדש גם כן פעולותיו לטוב, ויכשיר מעשיו,    ורוח אלהים מרחפת על פני 
 ברוך הוא: וידקדק בדרכי השם  

הנה אחר שנכנסת תוך מי הים או    כונת הטבילה של ע"ש   -  דרושי סדר שבת דרוש א ענין כוונת הטבילה    -  שער הכוונות   פו 
קוה הוא סוד שם אהי"ה דההין העולה בגי' קנ"א כמנין מקוה כי שם מתקבצים  הנהר או המקוה קודם שתטבול תכוין כי המ 

להמשיך במקוה הזה את הנחל העליון והוא ד' הויו' עסמ"ב וג'    ואח"כ תכוין   .    כל שמות אהי"ה היותר עליונים ממנו כמ"ש 

וכבר      ם ז' יודין בז' השמות האלו.אהיה דיודין ודאלפין ודההין כי כאשר הם פשוטים יש אות יוד א' בכל שם מהם ונמצא שה 

כי    וצריך לכוין   .  ' בר"מ בפ' יתרו כי ז' שמות אלו הם סוד שבעה שמות של שבת בסוד שבעה אותיות של אהיה יה"ו הנז  ידעת 
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ידי הטבילה במקוה.   על  בו  ע"י הדעת החדש שנכנס  ונולד בריה חדשה  עור  )ונ"ל שע"כ שיהאמא 
ים סאה בחי' ארבעים יום יצירת הוולד בחי' ארבעים לבינה כמבואר לקמן בסוף האות  מקוה ארבע

ו בעל  כי כל מדרגת דעת שדם זוכה היא עושה אותו כמו בריה חדשה הויה חדשה. כי נעשה כמהזו(  
 תשובה כלפי המדרגה הקודמת כמבואר בתורה ו'.  

עות באשמורת הבקר שאזי הדעת שזוכים ע"י של שבומקוה    לכן לפי גודל הדעת העצום שזוכים ע"י
שהוהטביל  ונפלא  עצום  דעת  היא  הנ"ל  אה  גדולים  ורחמים  עליון  ידו  חסד  שעל  כל,   מתבטלים 

וגם  ההסתרה שבתוך ההסתרהתחתית  שאול  תשובה שלימה אפילו מי שנפל לל  וזוכיםההסתרות    ,
בעבודו ולמצא את הש"י  הזו להתעורר  ע"י הדעת  יכול  לו עליהן  כל אדם  רצון הש"י שיש  ת שהן 

     הסתרה שבתוך הסתרה.

בחי , שהוא \פז/המקוה של שבועות שהיא בחינות מקוה של שער החמשים  נותוזה 
כי שער הנ' אינו אחד נוסף על   (\פט/בכוונות שבועות  כ"ש)פחשער העליון מנון שערי בינה  

ר כלפי כל הקומה שזה עניין  מט אלא שער הכולל וגבוה מאד כיחס המוחין כלפי המדות וכיחס הכת

 :   שהוא בחינות שכל ודעת עליון, בחי' חסד עליון ורחמים גדולים כנ"ל אחר לגמרי
לכן  וע"כ   כנ"ל  הנ'  בינה ששם שער  בחי'    הצרות   \צא/בכל  \צ/המקוה מושיעכיון שמקוה הוא 

 פשוטו של מקרא   מקוה ישראל מושיעו בעת צרה   \צב/, כמו שכתוב )ירמיה יד(סוריםיוהי

 
ג"כ במלוייהם ותוסיף עליהם שם י"ה כי הוא סוד השבת והרי הם ח' יודין    אבל תכוין בפשוטים יש בהם שבעה יודין פשוטים  

לכלול כללו' היודין בעצמם ובכללותם כנז' והם    ואח"כ תכוין   .   בגי' נ"ל מנח"ל ועם כללות הח' יודין עצמם הרי נח"ל שהם  
   .ותצרפם עם נח"ל ויהיה בגי' מי"ם והרי נמשכו המי' לתוך המקוה   ב' כללים 

עי"ש  מקו"ה ו כ   עוד  בגי'  שהוא  דההין  אהי"ה  הוא  הכלי  שהוא  בעצמו  המקוה  כי  יכוין  ג'  שמות    ונה  אל  ומלבוש  כלי  וז"ס 
אל  הויות  שד'  ולפי  מים  כמנין  יודין  ט'  ובהם  עסמ"ב  הויות  ד'  סוד  והם  המים  בחי'  שהם  שבתוכו  המים  ההויה  סוד  שהם  ו 

שרשם היא הויה הא' של ע"ב שהיא בחכמה וכתיב כולם בחכמ' עשית. וגם כי עיקר המים הם במידת החסד שעולה בגי' ע"ב  

שיטבול ויכוין להסיר ולהפשי'    גם צריך       מ' סאה כנגד הד' יודין של הויה דע"ב כי היא העיקרית:   ולכן היו המים שבמקוה 
 מי החול וישרה עליו עתה רוח מן הבריאה וזה ע"י אהי"ה דההין שהוא בגי' מקו"ה.מעליו הרוח שהיה שורה עליו בי 

ערי טומאה אל מט שערי קדושה אבל מקוה של  הוא בחי' מט שערים דהיינו שבכוחו להוציא ממט ש   משמע שמקוה רגיל   פז 
)מלאכי  בחי'    תשובה שלנו . ועיין תורה עג תנינא שמט שערים הם ה שבועות שהוא בחי' השער הנ' מהות חדשה וגבוה מאד 

"  ונשובה   נו ה' אליך ב "השי )איכה ה' כא(  בחי' הטיה שלנו אליו. אבל שער הנ' הוא בחי'  מט  נמצא    , אשובה"   שובו אלי ג'( " 
)ק"ש ה'  גם עיין לק"ה    שלשוב בתשובה א"א בלא סיעתא דשמיא."ה ישיב אותנו ועיין סוף תורה קיב עפ"י מנחות כט  שהקב 

כויכוח בין הקב"ה    " השיבנו " ו   ו" שוב " שדורש את הפסוקים    המדרש )איכה רבה ה' כא( ל שם מביא את  הנ"   על תורה עגי'(  
נמצא שאדם לבדו לא יכול    ה להשיבנו אלא שרוצה שנבקש זאת.לישראל. ואומר מוהרנ"ת שאינו ויכוח כי גם הקב"ה רוצ 

התשוב  שעולם  וכידוע  הנ'  משער  היא  בהכרח  התשובה  ולפ"ז  בבינה לשוב  הוא  אל   ה  לעולם.  קדמה  לומר    א והיא  שצריך 
 שבכל מקוה יש בחי' טהרה משער הנ' אבל שער נ' בעצמו יש בהרבה מדרגות ושל שבועות הוא מדרגה עליונה מאד.

 רנ"ת בתקפאמוה  פח 

אשמורת הבוקר מעט קודם עלות השחר בעת שמשחירין פני    ובהגיע .....  -  דרושי חג השבועות דרוש א   -  הכוונות   שער   פט 
במזרח אשר אז נק' אילת השחר כנודע. אז צריך שתטבול במקוה ותכוין אל המקוה העליון שהוא כתר עליון דז"א  הרקיע  

כו' ועי"כ אנו מקבלים תוספת    רים ם כמ"ש ועליו נאמר וזרקתי עליכם מים טהו הנמשך לו בלילה הזה והוא נקרא שער החמשי 
ה הזה עושים ב' דברים הא' הוא להמשיך את כתר העליון דז"א  קדושה מבחי' הכתר הזה. וטעם הדבר הוא לפי שאנחנו בליל 

"א ומוליכין את הכלה הכלולה  ע"י עסק התורה כנז' ואחר כך באשמורת הבוקר אנו נעשים שושביני' דמטרוניתא רחל נוק' דז
ל תטעה לומר כי  לבית הטבילה וטובלת במקוה העליון הנז' שהוא הכתר הנז' וגם אנחנו שושבינין דילה טובלים עמה. אבל א 

אז היא עולה עד הכתר דז"א אבל היא מקבלת במקומה למטה טהרה וטביל' מלמעלה מכתר דז"א בסוד וזרקתי עליכם מים  
ואחר כך  ומוסף דיום שבועות ממש    טהורים כנז'  ובחי'    אז ע"י תפלת שחרית  יחד כנ"ל.  ואז הם מזדווגים  היא עולה כמוהו 

נזכרים  "ד ששמעתי ממוז"ל תוספת ביאור בענין הזה והוא כי כבר  ונלע       בס"ה בפ' אמור:   טבילת הכלה ושושבינין דילה 
 ....נתבאר אצלנו כי הכתר דז"א והכתר דנוק' תמיד נעשים ברגע אחד 

כי   צ בכל    צ"ע  הוא לכאורה  שמביא  והרי הפסוק  הנ'  כיון שהוא משער  רבינו כאן משמע שטעם שמושיע מהצרות  מלשון 
 ו שכל מקוה הוא שער הנ' אבל של שבועות במדרגה עליונה ביותר.ועיין לעיל שתירצנ   מקווה.

. אבל  מוציא לגמרי מהצרה שמשמעותו ש   ולא מכל הצרות כמו שכתב לקמן משמע בתוך הצרה  בכל הצרות    צ"ע שכתב   צא
 עיין לעיל אות ג' שם נתבאר שהיציאה מצרת ההסתרה היא ע"י שיש לו דעת שהקב"ה נמצא עימו בצרה.

ינּו ְלָך ָחָטאנּו:  ירמיה פרק יד  צב ּובֹתֵּ י ַרּבּו ְמש  ֶמָך ּכִּ ְ ה ְלַמַען ש  ינּו ָענּו ָבנּו ְידָֹוד ֲעש ֵּ ם ֲעֹונֵּ ת ָצָרה   )ז( אִּ עֵּ יעֹו ּבְ ִּ ל מֹוש  ָראֵּ ש ְ ה יִּ ְקוֵּ )ח( מִּ
ַח ָנָטה ָללּון:  ָאֶרץ ּוְכֹארֵּ ר ּבָ גֵּ ְהֶיה ּכְ ה תִּ ינּו    ָלּמָ ְמָך ָעלֵּ ִּ נּו ְידָֹוד ְוש  ְרּבֵּ ה ְבקִּ יַע ְוַאּתָ ִּ ּבֹור לֹא יּוַכל ְלהֹוש  גִּ ְדָהם ּכְ יש  נִּ אִּ ְהֶיה ּכְ ה תִּ )ט( ָלּמָ

נּו:  חֵּ ּנִּ ְקָרא ַאל ּתַ  נִּ

ה עתה תהיה כגר  אתה תקותם של ישראל כי לך יקוו ואתה הוא המושיע בעת בוא צרה למ   -)ח( מקוה ישראל    מצודות דוד 
ללון   נטה  הארץ.  רעבון  על  חושש  אינך  כן  כמו  כי  הארץ  בטובת  חושש  שאינו  חושש    -בארץ  שאינו  במלון  ללון  הנוטה 

 בטובתה וכפל הדבר במ"ש: 

 הולך דרך:   -מל' תקוה. וכאורח    -)ח( מקוה    מצודות ציון 
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שהקב"ה הוא תקותם של ישראל ורבנו דורש שהמקוה רומז למקוה מים    מלשון תקוה דהיינו  מקוה

 . כי הוא חסד עליון שמושיע מכל הצרות. \צגשטובלים בו/ 
כל לרבות    המקוה מטהר מכל הטומאות  גםש מושיע מכל הצרות בהכרח  כיון שמקוה  וע"כ  

העוונות ) טומאת  כמ"ש  ל,  טהור  \צד/ו(יחזקאל  מים  עליכם  וטהרתם  וזרקתי  מכל  ים 

גלוליכם  ומכל  עוונות  וכו'  טומאותיכם  מטומאת  מטהרים  שמים  שמצאנו  היא  שהראיה    ,נראה 
פשט הפסוק הוא  ומסתמא הכוונה למימי דעת דהיינו רוח חדשה הפך הרוח שטות שמחמתה העוון.   

כך הקב"ה יטהר את ישראל מכל טומאה   ,משל שכמו שטמא נטהר ע"י מים כגון בטבילה או בהזיה 
טהרת הקב"ה את ישראל היא ע"י מקוה, וכנ"ל ששער הנ' שמאיר ומטהר את  שעוון, ורבנו דורש  ו

 .  דהיינו טהרת הקב"ה אותנו ,אליך ה' הוא בחי' השיבנו  ,האדם ע"י המקוה
 

 
אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם אביכם    : יומא דף פה   ינו בגמ' עיין מצ   וכעין זה   צג

וטה  טהורים  מים  עליכם  וזרקתי  הטמאים אף הקדוש  שבשמים שנאמר  מקוה מטהר את  )ה'( מה  ישראל  מקוה  ואומר  רתם 
 ברוך הוא מטהר את ישראל: 

בסוגרים  נמצא  ה'  ששם  פסוקי   טעם  שני  שיש  ישראל  כיון  "מקוה  ח'  יד  פרק  בירמיהו  אחד  ישראל  מקוה  בהם  שכתוב  ם 
ליו התכוין ר"ע בגמ'. עכ"פ גם ר"ע דרש  מושיעו" אליו התכוין רבנו ועוד שם בפרק יז יג "מקוה ישראל ה' כל עוזביך וכו' א 

 מקוה מלשון מקוה מים ולא לשון תקוה כפשט הפסוק.   
לו    צד פרק  אֶ יחזקאל  י  ְוָלַקְחּתִּ ַאְדַמְתֶכם: )כד(  ֶאל  ֶאְתֶכם  י  אתִּ בֵּ ְוהֵּ ָהֲאָרצֹות  ל  ּכָ מִּ ֶאְתֶכם  י  ְצּתִּ ּבַ ְוקִּ ם  ַהּגֹויִּ ן  מִּ י    ְתֶכם  ְוָזַרְקּתִּ )כה( 

ֶאְתֶכם:  ר  ֲאַטהֵּ יֶכם  ּלּולֵּ ּגִּ ל  ּכָ ּומִּ יֶכם  ֻטְמאֹותֵּ ּכֹל  מִּ ם  ּוְטַהְרּתֶ ים  ְטהֹורִּ ם  ַמיִּ יֶכם  ְורּוַח    ֲעלֵּ ָחָדש   ב  לֵּ ָלֶכם  י  ְוָנַתּתִּ ן  )כו(  ֶאּתֵּ ה  ָ ֲחָדש 
ר:  ש ָ ב ּבָ י ָלֶכם לֵּ ְרֶכם ְוָנַתּתִּ ש ַ ּבְ ב ָהֶאֶבן מִּ י ֶאת לֵּ רֹתִּ ֶכם ַוֲהסִּ ְרּבְ קִּ  ּבְ

 אכפר עליכם ואעביר טומאותיכם בהזית מי חטאת המעבירין טומאת המת:   -)כה( מים טהורים    רש"י 
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את ההשגחה וממילא יש מקום ליסורין    כי העוון מסלק  \ג/ )שבת נה(  \ב/בלא עון וכו'  אאין יסורין  כי

מידה כנגד  מדה  גדולה  בהשגחה  הם  גם  קפזיעי  ואעפ"כ  תורה  לסבול  ן  כוחו  כפי  בספרים  ורק  ,  כמבואר 
היסורים ומכל  הצרות  מכל  שמושיע  המקוה  כי  ,  דוע"כ  רק  הטומאות זה  מכל  מטהר  הוא 

והיסורין  חטאים ומכל ה כן דהיינו מטומאת החטאים שגרמו לצרות  עובר עבירה אל אם  אין אדם  כי   ,

 :  \ה/ דהיינו פגם הדעת וע"י מקוה זוכה לדעת שעי"ז הוא מופקע מעוון)סוטה ג.( נכנס בו רוח שטות 

קוה של שער  מבחי'  מן  בחי'  הוא  בחי' מקוה של שבועות    אשנתבאר לעיל שהוהדעת הנ"ל  וזה  

שהמן הוא תולדות האור    \ו/ כמבואר ברבינו בחיי  שהוא בחי' דעת גדול, כי המן בחי' דעת   ,נוןה

 :  והעלה השגתם בידיעת השי"ת \ז/ העליון שהתגשם והיה מאכל זך שזכך את שכלם
 

 ין )כנראה שנמחק הו'(יסורין. בתקפא יסיר  -דפו"ר ותרלד   א 

יש קשר הדוק בין שניהם וכמסקנת הגמ' שם שהסיקה שיש    ואולי   רבנו כתב וכו' הרי מדבר רק מצרות דהיינו יסורין.    צ"ע מדוע   ב
 תה בלא חטא.  י יסורין בלא עוון ממה שיש מ 

יסורין בלא עון שלכאורה דברי רבנו הפך הגמ' בשבת שהסיקה שיש    עוד צ"ע  ויש  איתותב אלא    וי"ל שלא        .מיתה בלא חטא 
 אבל שימות קודם זמנו מחמת חטא זה כן כדברי רבינו.  , ממשמעות דברי רב אמי שבלא חטא לא ימות לעולם 

אין מיתה בלא חטא דכתיב הנפש החוטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב    רב אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון   אמר  ג

הצדיק  צדקת  הבן  בעון  ישא  לא  וגו'    ואב  תהיה  עליו  הרשע  ורשעת  תהיה  פשעם  עליו  ופקדתי בשבט  דכתיב  עון  בלא  יסורין  אין 

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון    מיתיבי   [ :דף נה ]   עונם   ובנגעים 
כ  ואהרן שקיימו  והלא משה  לו  עליה אמרו  ועבר  צויתיו  מצוה קלה  להם  לצדיק  אמר  ומתו אמר להם מקרה אחד  כולה  התורה  ל 

ולרשע לטוב וגו' הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אף משה ואהרן בחטאם מתו שנאמר יען לא האמנתם בי  
וע  יעקב  ואלו הן בנימין בן  נחש  זמנכם ליפטר מן העולם מיתיבי ארבעה מתו בעטיו של  בי עדיין לא הגיע  מרם אבי  הא האמנתם 

לבר מישי אבי דוד דמפרש ביה קרא ד  גמרא  וכולהו  וכלאב בן דוד  וישי אבי דוד  יואב    כתיב משה  ואת עמשא שם אבשלום תחת 
)שר( ]על[ הצבא ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב וכי בת נחש הואי והלא  

יה ואביגיל אלא בת מי שמת בעטיו של נחש מני אילימא תנא דמלאכי השרת והא איכא משה  בת ישי הואי דכתיב ואחיותיהן צרו 

 עכ"ל       ושמע מינה יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון ותיובתא דרב אמי תיובתא:אלא לאו רבי שמעון בן אלעזר היא    ן ואהר 
ולא יסורין בלא    חטא ש והרי זה מיתה בלא  ראיה שיש יסורין בלא עוון ממה שהיו כאלה שמתו בעטיו של נח   מביאה הגמ'  צ"ע ש 

ואולי כיון שמצינו מיתה בלא  עוון. ועי"ש תוס' שכתבו דמסקנת הגמ' שיש יסורין בלא עוון היא אע"פ שלא איתותב רבי אמי בזה.  
מת כלל,    לא צ"ע מדוע לא הביאה הגמ' ראיה מאליהו ש וצ"ע מה הסברא בזה.      גם     חטא פשיטא לגמ' שיש גם יסורין בלא עוון.

 ומיעקב אבינו שלא מת אלא מצדנו כמבואר בתענית ה: 

וידוע שנהרג ביסורין ע"י מלך מואב בזמן שדוד המלך היה נרדף ע"י    נפטר בעטיו של נחש שישי    מצינו בלא עוון    ונ"ל לגבי יסורין 
 .א ח' ב' -שמואל   על ברד"ק  , כמבואר  שאול הפקיד בידו את בני משפחתו והוא הרגם 

ואף על פי שנשאר דעת האומר כן בתיובתא אין עיקרי האמונות    -שכתב    קנת הגמ' הפך דברי רבי אמי עיין שם המאירי ובעניין מס 
מתו מכאן   בחטא  ואהרן  נכבד מאמר אף משה  ומה  שאין משיבין באגדה  ידעת  וכבר  ואגדות  מקראות  פשוטי  תלויות בראיות של 

 ואילך ימחלו האחרים על כבודם: 
 )כנראה שנמחק הו'(  סורים. בתקפא היסיריןהי  -דפו"ר ותרלד   ד

דלא מצאנו שמקוה פוטר מתשובה לכן נ"ל שמקוה נותן דעת ועי"ז יוצא ממנו הרוח שטות שגרמה לעבירה ושגרמה    כך נ"ל כי צ"ע   ה 
  העבירה ומועיל להבא שלא יעשה עוון אבל מה שכבר עשה נראה שצריך לתקן בתשובה. אלא שבלי מקוה התשובה קשה כי היא 

 בעצמה עם רוח שטות וכן להפך מקוה בלי תשובה הו אכטובל ושרץ בידו.
פ' בשלח שמות טז פסוק ד' מבאר באריכות ומעתיק מפי' הרמב"ן ועי"ש זה הדבר אשר צווה ה' לקטו ממנו רמז לזה    עיין רבינו בחיי   ו 

לאכילת   ראויים  נעשו  השירה  שאמרו  ואנווהו שמשעה  העלי קלי  האור  תולדות  את  המן שהוא  זך שזכך  מאכל  והיה  ון שהתגשם 

 ולכן נזכר ה' פעמים מן כנגד ה' פעמים שנזכר אור במעשה בראשית.שכלם והעלה השגתם בידיעת השי"ת  

 

אמר לו ר' ישמעאל טעית וכי מלאכי    לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלים דברי ר"ע )תהלים עח(    ועיין ביומא עה: 
 ,  לחם אבירים לחם שנבלע באברים מר )דברים ט( לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, אלא  השרת אוכלים לחם והלא נא 

הוא מזון הבא מהקליפות ובא משמים וארץ יחד דהיינו גשמיות הצומחת ע"י טל וגשם הבאים  חמץ  סא: מבאר שלחם    בשלח   זהר   עיין
מהחכמה. שהוא מזונא דנשמתא מבינה וז"א    ן ת"ח ומזובא מת"ת היינו רוח   והמן  באה ממלכות מקום הדין.     המצה משמים.   אבל  

 )רמ"ק( 

ותא חזי, כל יומא ויומא נטיף טלא מעתיקא קדישא לזעיר אנפין, ומתברכאן כל חקל תפוחין קדישין, ומההוא טלא    -וזה לשון הזוהר 
כה( לחם אבירים אכל איש,  אנגיד לאינון דלתתא, ומלאכין קדישין אתזנו מניה כל חד וחד כפום מיכליה, הדא הוא דכתיב )שם עח  

אמר   במדברא.       ישראל  אכלו  מזונא  שמעון, ומההוא  חברייא    רבי  אלין  אינון  ומאן  מניה,  זמנא  בהאי  מתזנין  נשא  בני  כמה 
דמשתדלי באורייתא יומי ולילי, וכי סלקא דעתך מההוא מזונא ממש, לא, אלא כעין ההוא מזונא ממש דשקיל על חד תרין.      תא  

יתיר ממה דהוה  חזי, ישר  נהמא אחרא עלאה  זכו למיכל  גלויא דרשימא קדישא, כדין  ואתדבקו במלכא קדישא, בגין  אל כד עאלו 
בקדמיתא, בקדמיתא כד נפקו ישראל ממצרים עאלו בנהמא דאקרי מצה, והשתא זכו ועאלו למיכל נהמא אחרא עלאה יתיר מאתר  

ם ממש, ובההוא זמנא אשתכח להו לישראל מאתר דא, חברייא דמשתדלי  עלאה, דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, מן השמי 
 באורייתא מאתר אחרא עלאה יתיר אתזנו, מאי הוא, כמה דכתיב )קהלת ז יב( החכמה תחיה בעליה, אתר עלאה יתיר.  



                                                                                    מוהר"ן                                 נו תורה                     ליקוטי                                  2סו: 

האותיות    \ ח/ , )שבת קד(וזה בחי' בסוד  גדולים  סודות  וגילו  לבית המדרש  ילדים  דאיתא שם שבאו 

מ'  ל  וכשהגיעו דהיינו  ון'אותיות  מגלה שבדבריהם אלה  מאמר פתוח נאמן פשוט  דרשו  רמוז    ורבינו 
ש הדעת  וכעניין  מצרים  בגלות  ממצרים  שהיה  הצדיק  לו  זכו  יצאו  שמאיר  הדעת  שע"י  וכנ"ל  ישראל 

ה' לתורת  נהפכות  כל ההסתרות  אזי  ידו    מאמר פתוח, זה בחי' התגלות הדעתכי  .  לישראל  שעל 

ה' לתורת  ההסתרות  לדעת  .  נהפכים  רומז  דיבור  דהיינו  שמאמר  התגלות  והטעם  הוא  הדיבור  כי 
, כמ"ש  [י]   בגלותהנ"ל  . ובמצרים שהיה הדעת  מפיו דעת ותבונה, כמ"ש )משלי ב(  \ט/הדעת

רבינו   למשה  אמר  ו'(שהקב"ה  להם  \יא/)שמות  נודעתי  לא  ה'  לאבות/  ושמי  נודע   \יבדהיינו  לא 
הוא האלקים   ה'  ד'דהיינו הדעת כמב)בשלימות השגת  בתורה  גם בהסתר   (ואר  נמצא  שה'  לדעת  דהיינו 

אלקים הדיבורלכן  ,  הנהגת  גם  ב  [יד]בגלות    \יג/ היה  כה}כמבואר  וארא  שם    \טו/ :{זוהר  ומבואר 

שמשה רבנו אמר על עצמו   , בבחי'\טז/להם השגה בדברי משה  הלכן לא הי  ,שראל היו בגלות וקטנותשי

לכן לא יכול היה משה רבנו   )שם ד'(  שוןכבד פה וכבד ל  כשנתבקש בסנה לגאול את ישראל שהוא

ה' לתורת  ותהפך  ההסתרה  תתבטל  ידה  שעל  לישראל  דעת  ממצריםלהאיר  וכשיצאו  שיצא   \יז/ . 
הדיבור  ונפתח  יצא  מהגלות,  דעת    הדעת  להם  והאיר  במדבר  מנהיג  להם  נעשה  רבינו  משה  ואז 

 
וממנו מתברכת   הויה במלוי א'[ שמאיר מא"ק לז"א  ]ג' אותיות ראשונות של שם  המלכות שנקראת  מבואר שהמן היינו טל אורות 

שדה תפוחין כשמקבלת מז"א )כי  יש בו ג' גווני התפוח דהיינו חג"ת ומהם נזונים המלאכים כל מלאך מבחינתו בחסד או רחמים או  

אומר שם שת"ח העוסקים בתורה נזונים ממאכל שהוא חשוב פי שנים מהמן לפי ששורשו בחכמה דהיינו החכמה תחיה    ורשב"י    דין(  

שרוחניות התורה שעוסקים בה מתלבש בתוכם    ועי"ש רח"ו שם שגופם נזדכך ע"י התורה ונתפרנסו ממזון הנפש.     בעליה עיין רמ"ק 
   וזן אותם.      

 אות ג' שהשכל לפי האכילה ולפ"ז בוודאי מזון של מלאכים גורם לשכל זך.  גם עיין תורה יז   ז 
יהושע בן לוי אתו דרדקי הא   -  .שבת דף קד   ח נון לא  אמרי ליה רבנן לרבי  יהושע בן  ואמרו מילי דאפילו בימי  ידנא לבי מדרשא 

גומל   דרכו של  דל"ת שכן  לגבי  דגימ"ל  מאי טעמא פשוטה כרעיה  גמול דלים  גימ"ל דל"ת  כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינה  איתמר 
אפיה דדל"ת מגימ"ל  חסדים לרוץ אחר דלים ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל דלימציה ליה נפשיה ומאי טעמא מהדר  

דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה ה"ו זה שמו של הקדוש ברוך הוא ז"ח ט"י כ"ל ואם אתה עושה כן הקדוש ברוך הוא זן  

מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום נו"ן כפופה  אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא  

ס"ע סמוך עניים לישנא אחרינא סימנין עשה בתורה וקנה אותה פ' כפופה פ' פשוטה פה פתוח פה    ה נאמן כפוף נאמן פשוט נו"ן פשוט 
מכאן   כפיפתו  על  כפיפה  הכתוב  לך  הוסיף  פשוט  נאמן  כפוף  נאמן  היינו  פשוט  צדיק  כפוף  צדיק  פשוטה  וצד"י  כפופה  צד"י  סתום 

 .......שנתנה התורה במנוד ראש קו"ף קדוש רי"ש רשע 

כי הצדיק לבו יהגה ויחשוב תמיד כל היום מחשבת ההכנעה    -שכותב    ' ויקרא כה א בריש הקדמתו לפרשת בהר    רבנו בחיי עיין    ט 
והשפלות, ומלת לענות מן לענות מפני, שתרגום להתכנעא )שמות י, ג(, וכיון שזאת מחשבתו בידוע שדיבורו כן, לפי שהדיבור באדם  

וכמ  נגלהו כמוהו, כי הוא  מגלה מצפון המחשבה,  ו שאמרו חכמי המוסר הלשון קולמוס הלב, כי מאחר שנסתרי מצפוניו טוב הלא 
 שליח קולמוסיו ומעיד עליו, 

 . ולקמן תורה קה ותורה רנ, ובלק"מ תנינא תורה י' ותורה יז.  עיין לעיל תורה כא אות יא הגלות אינו אלא לפי חסרון הדעת   י

י ָלֶהם:   )ג( ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם   שמות פרק ו   יא ִמי ְידָֹוד לֹא נֹוַדְעּתִ ְ י ּוש  ּדָ ַ ֵאל ש   ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ
כלפי השגת משה רבינו  ברר בבית לבן אבל  ל היה סוד הדעת שהתחיל  ש בבעש"ט עה"ת ויצא יח  א  בחיר האבות אית   ואפילו יעקב   יב

 וכעין זה בזוהר בראשית כב.בשם הויה נחשב השגתו לחיצונית  

שהדבו   בכלליות שכשאין   הכוונה לדבור   יג כיון  דבור  אין  גם  אזי  של משה    ר דעת  הכוונה לדבור  עיקר  כאן  הדעת אבל  מגלה את 

תרה שבתוך  ס ולפ"ז יש כאן קושיא גדולה הרי תמיד ה .  כן לא יכול היה להאיר דעת לישראל שתפיל את ההסתרה שהיה בגלות ל 

רה הזו. ואולי החילוק הוא שאז  והדעת א"כ איך הצדיק יכול להאיר דעת כדי להוציא את ישראל מההסת   ר לות הדבו הסתרה היא ג 
שרשם בתורה ומתנוצץ  כי  יק עוסק בתורה מעורר נשמות ישראל  רה אבל אחר קבלת התורה אזי ע"י שהצד ו קודם קבלת הת   ה הי 

 מבואר בתורה יד עי"ש.כ בלבם הדעת ו 
 מה ותורה עח.    עיין לעיל תורה   יד

רבנו בחי' קול מרכבה לתפארת דהיינו פנמיות הדבור וכיון שהדבור עצמו היה בגלות לכן היה בבחי' כבד פה    מבואר שם שמשה   טו 
יכול היה  ורק ע"י אהרן כיון שהיה במד  ואזי  ודבור  נתחבר קול  לסיני שם  ובאו  וכשיצאו ממצרים  לו דבור  היה  נמוכה ממשה  רגה 

אם משה כבד פה איך אהרן הבין אותו. ואם הדבור בגלות איך ישראל הבינו את אהרן. אלא מוכרח שהכוונה    וצ"ע משה לדבר.      
מ"ק על הזהר הזה שמשה לא יכול הי הלהוריד עצמו אליהם  שישראל לא הבינו את משה ולכן לא נתקבלו דבריהם אצלו. ועי"ש ר 

 כיון שהי הצריך להשאר מרכבה לתפארת כדי לגאול אותם. לכן לא יכול היה לדבר אלא עד שישראל יצאו מהגלות ועלו אליו.
ומשה כידוע  ו.  שני תנאים אחד שילקח מהדעת ושני שיתקבל אצל זולת   נקרא דבור רק כשיש בו שדבור    העניין מבואר בתורה כט   טז 

הדעת  אותו   הוא  הבינו  שלא  רק  היה  החסרון  אצלו  הדבור  ממילא  צא  אזי  ודבור  קול  כשנתחברו  בסיני  שרק  הזוהר  שאומר  וזה   .
ג'. וזה בחי' המבואר בשפת אמת שבת   מהגלות לגמרי והעניין מבואר בתורה קעח ובאריכות בלק"ה על תורה ג' אפוטרופוס הלכה 

וכו' נמצא תמיד אלא שעד שבא אברהם לא היה מי שהתייחס אליו והבין ושמע וקבל אותו, נמצא שרק    קול לך לך מארצך ומולדתך 
   אברהם עשה ממנו דבור המתקבל שרק זה נקרא דבור.   

 הכוונה כשבאו להר סיני. וכן משמע קצת לעיל באות ג' שרק ע"י התורה יכול הצדיק להאיר לישראל דעת   לפי הזהר הנ"ל   יז 
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. וזה \יח/)וכמבואר בתורה ד'(  "ולקים אין עוד מלבדאה  אכי ה' הו  אתה הארת לדעת"כמ"ש )דברים ד' לה(  
 שנפתח הדיבור ונתגלה הדעת.   פירושוההנ"ל בשבת קד, שאמרו התינוקות  בחי' מאמר פתוח,

ואז נתקיים    ועושה  חהתגלות הדעת, נתפשט נאמנות הש"י, וניכר שהוא נאמן מבטי   ועל ידי

. וזה בחי' נאמן  . ובתהלים )קו יב( ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו)שמות יד לא( ויאמינו בה' ובמשה עבדו
 שנתפשט נאמנותו כנ"ל.  נוקות ורמוז בוישדרשו הת הנ"ל פשוט

ג'  בגלות  הנ"לאבל במצרים שהיה הדעת   כנ"ל באות  , לא  וישראל היו בהסתרה שבתוך הסתרה 
נאמנותו ונתגלה  ישראל  נתפשט  שפרש"י  אצל  וזה  הפסוק  .  להם על  נודעתי  לא  ה'    ושמי 

 \כ/ היא חסד ורחמיםכי מדה האמיתית שלו ית'    שלי   יט, לא נכרתי במדת אמיתית נודעתי לשון דעת
הויה משהוא   האלקיםשם  הוא  שה'  נודע  לא  ובמצרים  דבר ידה  ,,  אהלל  בה'  דבר  אהלל  שבאלקים  ינו 

. \כאכמבואר בתורה ד' שזה דעת, ולכן במצרים השיעבוד נתפס אצלם כרע הבא מאלקים ולא משם הויה/ 
עת בגלות  כיון שהיה הד  שלא נתגלה הדעת במצרים, עי"ז לא ניכר נאמנותו כנ"ל  ל ידישע

דהיינו שלא ידעו שה' הוא האלקים, דהיינו שגם הנהגת הדין היא חסד ואהבה )כמבואר בתורה ד' היטב(  

    : \כב/ , כי החסד תלוי בדעת כנ"לאלא נדמה שכל הנעשה עמם הוא דין ורע

יהיבא כתיבא נאמנים   ר"תהוא  למפרע    \כד/[כג ]   אנכי  לה שהמי  , בגמ'  שאמר רבי יוחנןמה  בחי'  וזה  

אנכ"י שבראש עשרת הדברותתש  ,הפשט שם  \כה  /אמריה )שבת קה( דה  ,יבת  קצר  בלשון  ינו  ינכתבה 

נתינת   דייל  שע  ולפי רבינו רמוז כאן.  \כז/דברי נאמנותואת  שבתורה נתן לנו הקב"ה    הרומז  \כונוטריקון/
. כי מאמר "אנכי ה'  בגלות  רשבמצרים היה הדעת והדבו  התורה נפתח המאמר ונתגלה הדעת כנ"ל

ונ סגור  היה  דהיינו הדעת  במיצר ההסתרה של טומאת מצריםאלקיך"  יציאת  ,  עלם  נשלמה  תורה  ובמתן 

בשלימות הדעת  ונתגלה  שלימה  לגאולה  וזכו  כנ"למצרים  נאמנותו  נתפשט  ועי"ז  בחי'  \כח/,  וזה   ,

 
 שאמר לישראל את כל ספר דברים  היה להנהיג את ישראל במדבר ארבעים שנה וכל שכן בהסתלקותו    שעי"ז יכול   יח
 בתרלד אמיתות, בדפו"ר לא ברור אם הוא ו' קצר או יוד.   יט 

 בתחילת עץ חיים שברא את העולם כדי שתתגלה מדת רחמנותו וכמבואר בתחילת תורה סד.  וכן מבואר   כ
נסים אזי הבינו למפרע שכל מה שנראה רע היה לטובה דהיינו יציאת הדעת מהגלות וכמבואר  כשראו גודל ה   ורק ביציאת מצרים   כא

בתורה ד' אות ד' שתופס שגם הדין הוא מחמת שה' אוהב אותך עי"ש. אבל בשעת השיעבוד והדין יש לאדם מוחין דקטנות וא"א  
 דין כבר יהיה לו כלים לקבל אותו באהבה.להאיר לו דעת רק כשיוצא מהנהגת הדין אזי אפשר להאיר לו דעת שכשיחזור ה 

כאן לרחמים וכנ"ל שרחמים תלוי בדעת והכא לא דייק. אבל אולי כוונת רבינו לחסד עליון ורחמים גדולים שאמר    בפשטות כוונתו   כב
ז'   באות  דה לעיל  שבדעת  בחי' אהבה  שהוא  לג  בתורה  המבואר  הימים  כל  עם  דאזיל  יומא  מאריך  עליון  שהו אחסד  יינו  ונתבאר 

 לכן נקט כאן חסד וצ"ע.הקשר בין ישראל להקב"ה מצד ששרשם בו כמו הבן הנמשך ממח האב עי"ש.  
 שמות כ' ב'  כג

ית ֲעָבִדים:   שמות פרק כ   כד ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ֶ  )ב( ָאֹנִכי ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ֲאש 
רבי יוחנן דידיה אמר אנכי    וכו'...אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנאמר    .שבת דף קה   כה 

 ה אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבה איכא דאמרי אנכי למפרע יהיבה כתיבה נאמנין אמרי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן  

דוגמא תיבת אנכי נמצא שהגמ' הבינה    נראה שבאמת   כו  ומביאה  יותר מרמז כי הגמ' שם שואלת מנין לנוטריקון בתורה  זה הרבה 

. אבל רמז כידוע הוא בחי' תג על  וטריקון שהתורה כשאמרה אנכי התכוונה לומר משפט שלם אלא שכתבה אותו בקיצור דהיינו נ 
 נעלמת.עליונה  האות דהיינו כמו שמצביע למעלה שיש כאן איזה כוונה  

י  כ ממה שאנכי נוטריקון אבל גם להפך שנאמנים אמריה דהיינו שנתפשט הנאמנות כנ"ל זה בעצמו אנכי כידוע שאנ   ונראה שלבד   כז 
יותר פנמיות מאני  הת   . כי זה  כל מצוות עשה  מדובר בראש ושרש כל  כולה שנמצא בתחילת עשרת הדברות בדברה שכוללת  ורה 

   , שזה המשמעות של נאמנים אמריה.שבתורה ונאמר בלשון אנכי דייקא הוא ה' אלקיך דהיינו דעת שה' הוא האלקים 
משה כבר עוד יותר להאיר להם דעת שעל ידו נהפך עוד יותר מהסתרה לתורת ה'    ה דעת שיצא מהגלות יכול הי ה   דהיינו שע"י   כח

שערי   מט  בחי'  עצמו  שבכוחות  מצדיק  נהפכו  תורה  שבמתן  וכנ"ל  זה  מכח  זהמתם  שפסקה  עד  בלב  אלוקות  השגות  דהיינו  ממש 
שבהס  הסתרה  היא  והזמה  החטא  קודם  הראשון  כאדם  גמור  לצדיק  הנחש  זהמת  עם  עדיין  שזה  על  תשובה  בכלבו  כמבואר  תרה 

ההגדה ד"ה אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה שבאר שם שבהר סיני בטל הספק מלבם והיינו שבטל זהמת הנחש דהיינו  
ו בחי' הסתרה נוראה   צריך דעת עצום של שער הנ' שנתגלה בהר סיני    ה לתורת ה' הי   כדי להפוך אותה כלפי מדרגת קודם החטא, 
רחמים   גדולים  כזקן מלא  ורחמים  עליון  בחי' חסד  לעיל    .כנ"ל הארת אריך אנפין  ה' ממש כמבואר  תורת  בחי'  היא  ה'  כי התגלות 

  וזהו   .ולא מלאך הכוונה לתורת ה' ממש שנהפכה מההסתרה שהיו בה במצרים. והכל בכח משה   באות ד' שועברתי בארץ מצרים אני 
הוציאם ממצרים ואילו בהגדה דרשו עברתי אני  שכתוב בפרשת חקת שישראל אמרו לאדום שהקב"ה שלח מלאך ל הסתירה  כביכול  

שרק מכח הדעת שהאיר משה בישראל ביציאת מצרים עי"ז נהפך אצלם ההסתרה לתורת ה' ממש דהינו    הכוונה אלא    .ולא מלאך 
נמצא מאד גם בהסתרה    א שהקב"ה בעצמו נמצא במצרים והתברר שהוא בעצמו בהסתרה עצמה כנ"ל שזה בעצמו הדעת לדעת שהו 

 הקב"ה בעצמו.כבר  ביותר, נמצא שהקב"ה שלח את משה המלאך לגלות שבמצרים בעצמה עצם ההסתרה נמצא  הגדולה  
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גם דרשה לעיל  ,  שאמרו בגמ' שבת קה  נאמנים אמריה בו  בחי' נאמן פשוט מאמר פתוח  שרמוז 
    :שהתנוקות דרשו בשבת קד כנ"ל

בחי' בחי'  נאמר  מר"ת    מן  וזה  הוא  כי המן  כנ"ל,  נאמן פשוט  פתוח  בחי' מאמר  אמן, 

ואותו אכלו כשיצא הדעת ממצרים דהיינו כשנתקיים נאמן פשוט ונתפשט נאמנותו של   דעת גדול כנ"ל

וע"כ  הקב"ה שנה.  ארבעים  המן  את  ישראל  בני  )אבות    [כט]   אכלו  לבינה  ארבעים  בן  כי 
, )שהיה  ות ג יז( לכן כשיצא הדעת ממצרים זכו לבינה ואכלו מן מ' שנהואם אין דעת אין בינה )אב  פ"ה(

בחי' מאכל מלאכים בחי' מזון עובר בבטן אימו הבינה עילאה במשך ארבעים שנה של יצירת הוולד שיוכל  

 : (ארץ הקודש היפך המקום שבאו ממנו מצרים ערות הארץ להכנס לארץ ישראל

 
 חאות 

הפסוק   \ל/ח()קידושין לבגמרא  שארז"ל    וזה לה(  על  טז   את המן אכלו ארבעים שנה   )שמות 

ארבעיקשה  ו יום  םוהלא  ל'  חסר  המן  שנה  ירד  אייר  ובטז  ניסן  בטו  יצאו  עוגה  כי   \ לא/אלא 
. כי באמת המן שהוא בחי' הדעת, היה  \לב/טעמו בה טעם מן דהיינו המצה  שהוציאו ממצרים  

סוף  ב  כנ"ל  \לה/ודעת  \לד/ חי' בינהכי ארבעים הוא ב  ,\לג/ראוי שיאכלו אותו מ' שנה בשלימות

 
 * שמות טז לה   כט 

יא{ ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח  -בשלמא למ''ד מושב כל מקום שאתם יושבים משמע היינו דכתיב }יהושע ה   -  ז: ל   ן קדושי  ל
אקרוב עומר והדר אכול אלא למ''ד לאחר ירושה וישיבה ניכול לאלתר לא    [ לח.  דף ] ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול אלמא  

את המן אכלו עד בואם אל קצה  לה{ ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד בואם אל ארץ נושבת  -הוו צריכי דכתיב }שמות טז 
ארץ כנען אי אפשר לומר עד בואם אל ארץ נושבת שכבר נאמר אל קצה ארץ כנען וא''א לומר אל קצה ארץ כנען שהרי כבר נאמר  
עד בואם אל ארץ נושבת הא כיצד בשבעה באדר מת משה ופסק מן מלירד והיו מסתפקין ממן שבכליהם עד ששה עשר בניסן תניא  

י  ובני  לך  אידך  לומר  יום אכלו אלא  שנה חסר שלשים  והלא ארבעים  שנה אכלו  וכי ארבעים  שנה  המן ארבעים  שראל אכלו את 
 .עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן 

שהיא חשובה מארץ סיחון ועוג כדאשכחן    . מעבר הירדן ואילך אל ארץ נושבת   . שנסתפקו מן המן שבכליהם: לא הוו צריכי   -  רש"י פ 

. בערבות מואב ששם מת משה שהיא ארץ האמורי ועל שפת הירדן  קצה ארץ כנען   במשה שהיה מתאוה ליכנס לה וקרי לה טובה:

. שנסתפקו מעוגות שהוציאו ממצרים דכתיב )שמות טז( ויסעו מאילים ויבאו כל עדת בני  חסר שלשים   שהוא קצה כניסת ארץ כנען:
ראל אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני וכתיב בתריה בשבתנו על סיר הבשר וגו' וכתיב )שם(  יש 

לירד: התחיל  המן  באייר  עשר  בששה  אלמא  לחם  לכם  ממטיר  ישראל   הנני  בני  לבכי  ויבכו  מואב  בערבות  עמדו  יום  שלשים   .
ג' ימים ובשלישי עברו את הירדן דכתיב בעוד שלשת ימים וכתיב בעשור לחדש  ומשנצטוה יהושע להסיען הכינו להם צדה לדרך  

למפרע   הראשון:  ושלשה  ועשרים  צא שלשים  ממנו  עברו  ימים  ו'  באדר  שבעה  והוא  למפרע  דאדר  וג'  ועשרים  דניסן  עשרה  והן   .
 ושלשה הרי כ''ט שאדר חסר הוא: 

וצ"ע הלשון עוגה שהוציאו ממצרים והרי הוציאו    ( כמו במעשה של חוני המעגל שעג עוגה וכו' ) נקראת עוגה לשון עגול    צ"ע מדוע   לא

  -תרגום יונתן עיין    . ואולי ייתיישב עפ"י מ"ד שהבצק על שכמם נאפה מחום השמש.ץ בצק כמבואר בהגדה שלא הספיק בצקם להחמי 

הזריח הקב"ה השמש ואפה הבצק    הרקח וסדרין על רישהון ומתאפי להון מחומתא דשמשא. וכן כתב בהגדה לבעל    –ויאפו את הבצק  
   על ראשם.    

חלוקת לשם שמים אבל אולי אפשר קצת לחלק ביניהם כי יש  שמצה ומן הם בחי' אחת שניהם בחי' דעת גדול של מ   משמע מרבינו   לב
וכו'   והיו שבשלו בפרור  ולקטו  וכן מוכח שגם כשזכו לזה היו ששטו  לומר שלהביא עם שלם למדרגת אוכלי המן א"א ברגע אחד 

הת  ואז  באייר  טז  עד  ימים  חודש  במשך  גשמי  באוכל  מן  טעם  טעמו  רק  תחילה  לכן  ו',  באות  כנ"ל  בזוהר  מן כמבואר  לרדת    .חיל 
שהמתינו עוד ג' ימים עד יח אייר לג בעומר ואז התחיל המן משמע שהיו גם    ( שנעלם מאיתנו ) ולחת"ס בשו"ת סימן רלג בשם מדרש  

וכן לקמן שמצה לשון מצה ומריבה ומן הוא לחם לשון מלחמה שהיא יותר      .צריכים לצום ג' ימים כדי לעלות למדרגת אוכלי המן 
 א דעת יותר גדול שבכוחו לחבר הפכים יותר מרוחקים.קשה ממריבה ולכן הו 

כיון   לג נעלה הענן  אחר מתן תורה    כשנה שהיו צריכים להכנס לארץ    צ"ע  ויהי בשנה השנית בחודש השני בעשרים בחודש  כמ"ש 
עה"פ  )  ב'  א'  דברים  ומזרחי  מחורב( עיין פרש"י  יום  ו   אחד עשר  חדש  בקברות התאוה  תחילה  נתעכבו  העוון  מחמת  שבוע  ורק  עוד 

לא היו אוכלים מן מ' שנה כי בארץ איש תחת גפנו ותאנתו כיון שהיא  א"כ    .בחצרות בגלל מרים ואח"כ ארבעים שנה בגלל המרגלים 
מלכתחילה  שמצד המן היו  א"כ כיצד אומר רבינו  בה.    ו מדת רחל שם ההנהגה היתה טבעית כידוע שזה הטעם שדור המדבר מאס 

עפ"י הסוד שגם מהלך שכביכול נעשה מחמת עבירה מתברר בפנמיות שהיה    אמנם מצינו     נה.  צריכים להיות במדבר ארבעים ש 
 בסוד הידיעה והבחירה.  צריך להיות בדווקא אלא שנתגלגל ע"י עבירה.

   מן כמו עובר שניזון מדם אימו.  , ומצד זה היו ראויים לאכול  היו בבחי' עיבור בבטן אמא עילאה היא הבינה  וידוע שבמדבר   לד
שכיון שיצא הדעת מהגלות לכן היו    כדלקמן ולכאורה עיקר הטעם    ככולה.שמקצת שנה    מדוע לא אומרים מטעם זה    צ"ע כי אם   לה 

 .שהוא דעת גדול   צריכים מיד לאכול מן 



                                                                                    מוהר"ן                                 נו תורה                     ליקוטי                                  5סו: 

. דהיינו תיכף שיצאו ממצרים ונתגלה הדעת, היה ראוי שיאכלו  \ לו/ אות ז' שבן ארבעים לבינה
תיכף טעם    הזל  וע  ,המן  בהם  טעמו  המצות,  היינו  ממצרים,  עוגה שהוציאו  רז"ל,  תרצו 

שהיא    \לח/ו מצהנמצא שמיד בצאת ישראל והדעת ממצרים זכו למאכל הדעת אלא שתחילה אכל  \לז/מן

 .  ממוצע בין חמץ למן ואח"כ אכלו את המן בעצמו
שהוא השכל לסבול  תלוי בדעת  כיון שהוא דייקא בין הפכים כמבואר בתורה פ' לכן הוא  כי השלום  

ומחלוקת  הפכים   שוכנ"ל,  מי  לסבול  שכל  כשאין  עושה  דהיינו  או  היפך  ממני    \לט/ הפוך חושב  הוא 
בתורה קכב שהנצחון לא סובל את האמת, כי מחלוקת בלא דעת   ואזי הוא רחוק מאמת כמבואר  הדעת

ששמח שחבירו   . אך יש מחלוקת שהוא לשם שמיםהיא כשרוצה לנצח את חבירו עד שיתבטל אליו

כי השלום הוא    \מא/, שהוא באמת דעת גדול מאוד, יותר מהדעת של שלום\מסובר הפך ממנו/ 
שאנו בינ  שאע"פ  אין  ההפך  מחלוקתינחושבים  בשלוםכי    ו  עימו  וחי  הפכו  את  סובל  הדעת  ואהבה    ע"י 

  מחלוקת לשם שמים היא אבל    .לא יחלוק עליוחבירו  אבל היה מרוצה ש   ,באמת ולא מצד הכרח או ויתור

והוא   גדול  יותר  הרבה  ושדעת  שרוצה  עליוחבירו  שמח  זה המחלוקת  חולק  לשם שמים  . כי באמת 

  \מה/[מד]   פה את והב בסו    \מג/ שין ל ע"ב(, כמו שאמרו חז"ל )קידו\מב/היא אהבה ושלום גדול 

 
שרק אחרי שחי עם הקב"ה מ' שנה זוכה לבינה, ולכאורה לפ"ז רק אחרי ארבעים שנה במדבר היו    פירוש לבינה    בן ארבעים צ"ע    לו 

אמנם מצינו כה"ג שתורת הח"ן מתחייסת למספרים לא כמהלך אלא          כים לזכות לבינה ואיך זכו מיד ביציאת מצרים לבינה.צרי 
כלולים   צדדים  ד'  בחי'  הוא  במהות  אבל  שנה  מ'  הנמשך  דבר  הוא  בפשט  שארבעים  אע"פ  לכן  מסויים  ערך  של  ומהות  כהקדמה 

וארבעים יום של מבול שהיה  של יצירת הוולד וארבעים יום של קבלת התורה    מעשר שהם קרקע ליצירת דבר חדש כארבעים יום 
חדש   עולם  ליצירת  לארץ.קרקע  לכניסה  היה קרקע  במדבר  שנה  נמי ארבעים  הכי  צריך    וכיו"ב.  היה  זה  על  המניעות  גודל  שלפי 

 הכנה רבה לזה מ' שנה.

ו כל טעם  נ הו טעם המן עצמו. וצ"ל שזה בעצמו טעם מן דהיי היה כל הטעמים כפי שכל אחד רצה לטעום בו וא"כ מ   צ"ע הרי למן   לז 
, אבל ק"ק שהכוונה לטעם  אמנם בתורה כתוב וטעמו כצפיחית בדבש .  , שזה בעצמו דעת גדול כמבואר במעשה מחכם ותם שרוצה 

 .  גשמי כפשוטו 

יותר    מצה יותר מגושמת ממן אבל מאידך כיון שהיא מגושמת יותר הרי שלהרגיש בה טעם   נראה שאמנם   לח זו מדריגה גדולה  מן 

במן עצמו,   שכיון שביציאת מצרים היו בחי' בעלי תשובה לכן מן עדיין לא היו ראוים לו אבל מאידך מצה    ואולי אפ"ל מלהרגיש 
 דייקא מצד האורות של בעל תשובה שבתחילה מאירים באור גדול זכו לטעום במצה טעם מן.

י ַמֲחלֶֹקת הּוא  ...  -  עיין תורה קלו   לט  "ל. ֲאָבל ִאם  ּכִ ּנַ דֹול ֵמֲחֵברֹו ּכַ הּוא ּגָ ֶ ּנּו אֹו ש  דֹול ִמּמֶ ֲחֵברֹו ּגָ ֶ ה, אֹו ש  ים ֶזה ִמּזֶ ּנִ ֻׁ ֵהם ְמש  ֶ ִיְהיּו  ַרק ֵמֲחַמת ש 
ְך ַמֲחלֶֹקת  ּיָ ַ ָדָבר ֶאָחד ֵאין ש  י ּבְ אי לֹא ִיְהֶיה ַמֲחלֶֹקת, ּכִ ַוּדַ ַמְדֵרָגה ַאַחת, ּבְ ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ֵניֶהם ּבְ ְ  .ש 

לקיש ואיבד תלמיד שבכל    ש לו צער גדול כשמת רי   ה יוחנן שהי   ברבי בב"מ פד.  שעי"ז יגדיל תורה ויאדיר וכדמצינו    כגון שרוצה   מ
כד   לו  היה  לו  הה   קושיות חידוש שאמר  מתבררת  היתה  ועי"ז  עליו  וכשבא  ל לחלוק  היטב,  בן פדת כה  מביא    אליעזר  והיה  במקומו 

וכה"ג בב"ק קיז: כשעלה רב כהנא מבבל שמח בו רבי יוחנן      היכן ריש לקיש שהיה חולק עלי.  היה מצטער   , ראיות לכל חידוש שאמר 
 שיקשה קושיות על דבריו בבית המדרש.

ָיא   -אות ה'    עיין תורה סא   מא ְ ש  ְוקֻׁ ֵאָלה  ְ ֲחלֶֹקת ִהיא ש  ַהּמַ י  ּכִ ּובֹות.  ּוְתש  ֵאלֹות  ְ ִחיַנת ש  ּבְ ֵסֶפר,  ה  ַנֲעש ֶ ל ַמֲחלֶֹקת  ִמּכָ י  ֹוֲאִלין  ּכִ ין ְוש  ִ ְקש  ּמַ ֶ , ש 
ּוָבה, ְוַעל   ְתש  ב ּבִ ָ י ַעל    -ְיֵדי    -ָעָליו. ְוהּוא ש  ּובֹות. ּכִ ֵאלֹות ּוְתש  ְ ִחיַנת ֵסֶפר ש  ה ּבְ ה ִמּזֶ ֵאָלה, ְוַנֲעש ֶ ְ יב ּוְמָתֵרץ ַהש ּ ִ ּוָבה,    -ֶזה הּוא ֵמש  ש  ְיֵדי ַהּתְ

ה   -ְיֵדי    -ַעל   ּמָ ים ֶאְצלֹו ּכַ ִ ש   ְסָפִרים:   ֶזה ִנְתַחּדְ
ִריַאת ָהעֹוָלם, ַעל    אות ד'    עיין תורה סד   מב ּבְ ר  י ִעּקַ ִריַאת ָהעֹוָלם. ּכִ ִחינֹות ּבְ י ַמֲחלֶֹקת ִהיא ּבְ לֹא ֶזה    -ְוַדע, ּכִ י ּבְ "ל, ּכִ ּנַ נּוי ּכַ ְיֵדי ָחָלל ַהּפָ

ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ָהעֹוָלם  ִלְבִריַאת  ָמקֹום  ָהָיה  ְולֹא  סֹוף,  ֵאין  ַהּכֹל  ל    -  ָהָיה  ּכָ ֶאת  ָרא  ּבָ ּוְבתֹוכֹו  נּוי,  ַהּפָ ָחָלל  ה  ְוַנֲעש ָ ִלְצָדִדין,  ָהאֹור  ִצְמֵצם  ן  ּכֵ
ּדֹות, ַעל   ִמים ְוַהּמִ ִריָאה, ַהְינּו ַהּיָ י ִאּלוּ   -ַהּבְ ֲחלֹוקֹות, ּכִ ִחיַנת ַהּמַ ּו" ְוכּו'. ְוֵכן הּוא ּבְ ַמִים ַנֲעש  ָ ְדַבר ה' ש  "ל, "ּבִ ּנַ ּבּור ּכַ ְלִמיֵדי    ְיֵדי ַהּדִ ל ַהּתַ ָהיּו ּכָ

ה,    - יֵניֶהם, ְוֵהם ֶנֱחָלִקים ֶזה ִמּזֶ ּבֵ ֶ ֲחלֶֹקת ש  ְך ַעְצמֹו ְלַצד ַאֵחר,  ֲחָכִמים ֶאָחד, לֹא ָהָיה ָמקֹום ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם. ַרק ַעל ְיֵדי ַהּמַ ֵ ְוָכל ֶאָחד מֹוש 
נּוי,  ִחינֹות ָחָלל ַהּפָ יֵניֶהם ּבְ ה ּבֵ "ל:   ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעש ֶ ּנַ ּבּור ּכַ ִריַאת ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהּדִ ּבֹו הּוא ּבְ ֶ ִחינֹות ִצְמצּום ָהאֹור ִלְצָדִדין, ש  הּוא ּבְ ֶ י        ש  ּכִ

תֹוְך הֶ  ּבְ ָיָדם  ה ַעל  ֲעש ֶ ּנַ ֶ ִריַאת ָהעֹוָלם ש  ּבְ ִביל  ְ ש  ּבִ ר, ַהּכֹל ֵהם ַרק  ְמַדּבֵ ל ֶאָחד ֵמֶהם  ּכָ ֶ ָבִרים ש  ַהּדְ ל  ַהּפָ ּכָ ְלִמיֵדי  ָחָלל  ַהּתַ י  ּכִ יֵניֶהם.  ּבֵ ֶ   -נּוי ש 
ה"   י ַאּתָ ְעָיה נ"א(: "ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ ַ תּוב )ְיש  ּכָ ֶ מֹו ש  ְבֵריֶהם. ּכְ י, ָמה ֲאָנא ֲעַבִדי  ֲחָכִמים ּבֹוְרִאים ֶאת ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּדִ א ִעּמִ י ֶאּלָ ְקֵרי ַעּמִ 'ַאל ּתִ

ִמּלּוִלי אַ  א ְוַאְרָעא ּבְ ַמּיָ ְ ף ה(: ש  ָמה ּדַ ַהְקּדָ ּזַֹהר ּבַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ מֹו ש  ן' )ּכְ ם ּכֵ  ף ַאּתֶ

ואומר אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער מאי את אויבים בשער אמר    : קידושין דף ל   מג
מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דברי  את זה    רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה 

  דהיינו שע"י המלחמה בספר יהיה אהבה בסופה   את והב בסופה ע"כ יאמר בספר מלחמות ה'  ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר    זה

 ה: פ פה אלא בסוֹ אל תקרי בסוּ 

כט  ישעיהו  רוח   עיין  שהן  ציון  במצודות  שם  ופירש  וסערה  סופה  חזקה  ו'  סופה  כמו  מלחמה  היא  שתחילה  אפ"ל  ולפ"ז  חזקות.  ות 
 ולבסוף אהבה בשובה ונחת.  

 במדבר כא יד    מד

ָחִלים ַאְרנֹון:   כא פרק  במדבר    מה  סּוָפה ְוֶאת ַהּנְ ֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ְידָֹוד ֶאת ָוֵהב ּבְ ן ֵיָאַמר ּבְ ופרש"י שם שהכוונה שבספר מלחמות ה'    )יד( ַעל ּכֵ
שהוא ספר    ו כתב ובחיי  והחזקוני    ים סוף ובנחל ארנון. כי והב לשון נתינה בארמית וסופה שלום ים סוף.יסופר הנסים שנתן להם ב 

    שנאבד מאיתנו.



                                                                                    מוהר"ן                                 נו תורה                     ליקוטי                                  6סו: 

כי בשעת המחלוקת מחזיק כל אחד בדעתו בחוזק ומשכנע    לא זזו משם עד שנעשו אוהבים זה לזה
ורק בלבו שמח שמתוך ריחוק דעותיהם נצמח ברור הדין לפרטיו יותר, ולכן אחר  ,  ור כמוהובאת חבירו שיס

את לגלות  ויכולים  באהבה  יחדיו  שמחים  הזו  בלבם   המחלוקת  היה  אשר  רז"ל האהבה  שאמרו  וזה   .
פ"ה( שהוא  \מו/ )אבות  להתקיים  מזמחלוקת  סופה  שמים  וחורבן    לשם  פירוד  היא  מחלוקת  כי 

קיום  דהיינו  ובנין  חיבור  שהיא  האהבה  בסופה  מתגלה  שמים  לשם  כשהיא  אבל  קיום,  היינו וחוסר   ,
 כנ"ל.   בסופהאת והב שבאמת היא אהבה כנ"ל. וזה סופה להתקיים, בחי' אהבה, כמ"ש 

שהוא בחי' מחלוקת לשם שמים. וע"כ   \ מט/[מח]   , כי משה הוא בחי' הדעתמשהוזה בחי'  

) המאי  שחלוקת  מהוא ר"ת  משה   הוא המהות,    (נילל  אחר שהשם  במקום  משה    כיוכמבואר 

כשמאי   סבר  ישראל  רבנו  את  והנהיג  בשלום  ,כהלללעצמו  אצלו  שניהם  בחי' \נא/ ונתקיימו  שהם   ,
 . [נב] םמחלוקת לשם שמי

ד'    \נג/ וע"כ היה גאולת מצרים ע"י משה תורה  הרבב"ח(  עיין  ביאור  ב'  )לפני  אות  סוף  תנינא  ז'  ותורה 

, כי עיקר הגאולה ע"י  שמשה רבנו הכניס דעת בישראל כמ"ש אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים
ן בפרשת  וכ, \נה/וידעתם כי ה' הוציא אתכם וכו' נד( פסוק ו' )שמות טזבפרשת המן הדעת, כמ"ש 

 .  וכו' דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראללמען ידעו  על מצות סוכה נאמר )ויקרא כג( אמור

 
החיים  אור  כאן  שהגם    -  ועיין  ה',  מלחמת  שהיא  תורה,  של  במלחמתה  מדבר  שהכתוב  א'  בכתוב,  דרשות  ב'  דרשו  ז"ל  רבותינו 

ב' כי שני אנשים מצורעים היו        לבסוף, והוא מאמר את והב בסופה )קידושין ל:(: שנעשים שונאים זה לזה בהלכה נעשים אוהבים  
בישראל א' שמו את, וא' שמו והב, והיו מהלכים בסוף המחנה לצד היותם מצורעים, והיו מודיעים הנס שהיו עושים פגיעת ההרים  

 ים דייקא( )הריצ"ח כאן האריך לבאר העניין שהיו מצורע     וכו' )ברכות נד(, עד כאן: 
ם.    אבות פרק ה משנה    מו ַמִים, ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ ָ ם ש  ֵ ֵאיָנּה ְלש  ֶ ם. ְוש  ַמִים, סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ ָ ם ש  ֵ ִהיא ְלש  ֶ ל ַמֲחלֹוֶקת ש  ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחלֹוֶקת  )יז( ּכָ

ַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת קַֹר  ָ ם ש  ֵ ֵאיָנּה ְלש  ֶ אי. ְוש  ּמַ ַ ל ְוש  ַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ִהּלֵ ָ ם ש  ֵ ִהיא ְלש  ֶ  ח ְוָכל ֲעָדתֹו: ש 
 שהיא   -בתרלד   מז

, תורה ה' תנינא אות ז', ט',  קטו תורה    ות יא, תורה לו אות ב', תורה מג, תורה ו' אות ז', תורה טו אות ז' עי"ש גם בהערות ציון לכהאריז"ל, תורה כ' אות י', תורה כא א   מח

 טו, תורה כו תנינא. תורה עב תנינא.

כמו שאברה   לקמן נקט   מט  והביאור  הוא הדעת  זו  משה  למדה  שנעשה מרכבה  עד  במדת החסד  כך  כל  היה שלם  כי  החסד  הוא  ם 
הוצרכתי אני    -וכדאיתא בספר הבהיר   בעולם לא  היות אברהם  ימי  כל  כך אמרה מדת החסד  ז"ל  הקנה  בן  נחוניא  לרבי  המיוחס 

 מרכבה למדה זו    כן משה היה כל כך שלם בדעת עד שנעשה .  לעשות מלאכתי שהרי אברהם עמד שם במקומי וישמור משמרתי 
 כמובא במגלה עמוקות אופן עד נ

טז    במדבר ]   -)וזה לשונו(    כמבואר בהיכל הברכה שרצה להנהיג גם את ישראל במדת הדין כמו שהנהיג את עצמו    להבדיל מקרח   נא
קראי  'ב  רדל"א   –[  עד  המלכות שתתעלה  עתידה  כי  בגלגולים  עיין  בקיצור  יטול    , והענין  אחד  וכל  והכסופין  החסדים  יתבטלו  ואז 

בזרוע ואין שם גמילות חסדים ולא צדקה ולא מלוה ולוה כי ביובל אין שם השמטות כספים כי שם הנהגה בזהב בביטול כל הקליפות  
יהיה   ואז  בלק"ת  והרע  מבואר  זה  וכל  בבכורות  ועבודה  כהנים  יהיה  והלוים  בעלה  עטרת  שמים  מלכות  וגבורות  בזהב  הנהגה 

כמו   כלם קדושים  על אהרון שכבר  היה מחלוקת  וזה  הגבורות  הנהגות  לעתיד בעת  גדול  כהן  להיות  מעותד  היה  וקרח  ובגלגולים 
ין הרע מתגבר ואם לא היו עושין את העגל היה שעתן מצלחת  שנבאר ובאמת לא היה עדין הזמן שעדין לא נתברר כל הטוב ועד 

שיתגלה מדריגה הזאת בביטול המות ומלאך המות והרע אבל לא היו ישראל ראויין לזה מצד זכותם אלא מזכות משה על כן נפלו  
ל והפלגה כולם טעו בזה  ונתגבר הרע ולא היו ראויין לזה וקרח טעה בזה ולא קרח בלבד אלא אדה"ר ונדב ואביהו אנשי סדום והמבו 

 ואכ"מ להאריך בזה ונבאר אחת לאחת וזהו קראי מועד והבן היטב.
 אבות פ"ה משנה יז   נב 

ַלח  בפרשת חקת  מבואר ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך אבל    אע"פ שבהגדה   נג ְ ש  ַמע קֵֹלנּו ַוּיִ ְ ש  ְצַעק ֶאל ְידָֹוד ַוּיִ במדבר כ )טז( ַוּנִ
ה ֲאַנְחנּו ְבָקֵד  ְצָרִים ְוִהּנֵ ופרש"י דהיינו משה רבנו. ועיין לעיל אות ד' ועברתי אני ולא מלאך היינו    ש  ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלָך: ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמּמִ

נמצא שמשה רבינו הוא שגרם ל"ועברתי בארץ מצרים"    , התורת ה' שנעה מההסתרה שנתבטלה ע"י הדעת שהאיר הצדיק לישראל 
 .אני ולא מלאך 

 בתקפא )שמות יז( ובתשכט תוקן  נד

שם ולחם בבקר  , אבל המן היה בבקר כמ"ש  ויג   כמבואר שם בפסוק ח'   ו שבא בערב י מתייחס לשל הזה ערב וידעתם    ק צ"ע כי הפסו   נה 
  )עיין יומא עה: שהשליו עוף גרוע .  כמבואר בפרשת בהעלותך המדבר יא לג  ו לא ניתן להם לברכה אלא בדין קשה י וע. והשל לשבּ 

סליו  מיני  אכלוהו ו   שבד'  בצער   צדיקים  ורשעים  הדעת.  ( בשלוה  שהוא  להמן  ולא  לשליו  דווקא  וידעתם  לשון  מתיחס  א"כ    ומדוע 
ועי"ש פרש"י פסוק ו' שכיון שטענו ישראל למשה ואהרן על שהוציאום ממצרים, אמרו להם שיקבלו את השליו למען ידעו שהש"י  

גם הדעת לכן דייקא על ידו הוחזר  כי את הבשר בקשו שלא כהוגן )פרש"י שמות טז ז'( והיה בתלונה זו פ הוא המוציא אותם לא הם.  
הדעת אמנןם בדרך של דין קשה ומגפת דבר כמבואר בפרשת בהעלותך. אבל את המן בקשו כהוגן כי באמת אז כלו המצות שהיו  

 להם שטעמו בהם טעם מן. כמבואר בפרש"י שם פסוק א' 



                                                                                    מוהר"ן                                 נו תורה                     ליקוטי                                  7סו: 

בחי'   ממצרים\נו/מצותדהיינו  עוגה  וזה  שהוציאו  מחלוקת, ,  בחי'  היא  מצה  כי   .

דהיינו    . וזהו שהוציאו ממצרים, שהוציאו דייקאאנשי מצותך יהיו כאיןכמ"ש )ישעיה מא(  

שה שמיםמחלוקת  לשם  מחלוקת  נעשית  ממצרים  שיצאה  כיון  אזי  מצרים  שהיה    ,וציאו  במצרים  כי 
עוגה   וזה  כנ"ל.  בדעת  תלוי  זה  כי  היה מחלוקת לשם שמים,  בוודאי לא  בגלות,  הדעת 

בחי' מחלוקת היינו שהמצה שהיא  ממצרים,  , ששם  שהוציאו ממצרים,  \נז/ שהוציאו 

בגלות,   הדעת  מןהיה  טעם  בהם  לאחר  טעמו  כי  ומריבה  שהוציאו  .  המצה  בחי'  את 

שהיא בחי' דעת גדול, שהיא בחי'    \נח/היה בהם טעם מןעי"ז  המחלוקת מן הגלות מצרים,  
   : \נט/מחלוקת לשם שמים כנ"ל

לחם (  הלשון מלחמה, כמ"ש )תהלים ל  ,הנאמר במן  לחם מן השמיםבחי' )שמות טז(  וזה  

בחי' מחלוקת לשם שמים כנ"ל.    , בחי' מחלוקת. היינו שהמן שהוא הדעת, הואאת לוחמי
  והותירו ממנו בהמן,    ןכם  פגמו גממילא  וע"כ דתן ואבירם שחלקו על משה שהוא הדעת,  

דהיינו חסרון הדעת שדואג למחר    {\סב/ [סא]  והובא בפירש"י בשלח  [ס]   ופ' כהא'  פ'    רבה  שמות}

כי המן הוא בחי'    . כנ"ל עה"פ שטו ולקטו שכפי חוסר הדעת כן מתגבר בהשתדלות ויגיעה על פרנסתו
   :[סג ]   הדעת בחי' משה כנ"ל

שבנ"י כשיצאו מצרים היו כמו חולה חסר דעת ולכן    \סד/ בזוהר הקדוש )תצוה דף קפג ע"ב(  וז"ש

מצה   לאכול  נצטוו  לרפאותם  וכדי  יותר  עוד  לזה  שמזיק  בחמץ  נאסרו  לכן  כראוי  האמונה  לסוד  זכו  לא 

,  דהיינו רפואה   כי מצה היא אסוותא  יכול להזיקם   שהיא הדעת ועי"ז נתרפאו עד שגם החמץ כבר לא 

 
לחם אבירים מזון  "א והמצה שטעמו בה טעם מן היינו  י עוגה לשון עיגול בחי' מקיפין וידוע שהבינה ממנה המקיפין לז כ   אולי אפ"ל   נו 

עילאה   בינה  שהיא  אמו  בבטן  התינוק  מאכל  בחי'  אורות  המלאכים  בה  מאירים  כי  עוגה  נקראת  מצה  לכן  בעצמה,  ממנה  שניזון 
 המקיפין מבינה.

מחוסר דעת.    שהיא מאכל עבדים   נז  עבד לתאותיו  גד בחי'  הגדת  י עיין  החיים שהאבן    ראל ש ולי  כף  היה שבוי במצרים  בשם  עזרא 
 והאכילו אותו רק מצה כיוון שאינו מתעכל מהר ומספיק לזמן רב ומסתמא כך עשו המצרים לישראל וכן פירש האבודרהם 

ְקָרא ְרחֹובֹות ַהנָּ   -אות קיז בשם תולעת יעקב.  מסכת פסחים תורה אור    -  השל"ה הקדוש   עיין   נח אֹור ָהֶעְליֹון ַהּנִ הֹוִפיַע ַהּמָ ֶ ָהר,  לּוֵלא ש 
ִד  ְעּבָ ֻׁ ֲחָמָתם ָהיּו ְמש  ּמֵ ֶ ִמְצַרִים, ש  ָרֵאל ּבְ רּו ִישְֹ ְ ֶהם ִנְקש  ּבָ ֶ ִרים ש  ָ ש  יר ַהּקְ ְרָחב, ְוִהּתִ ים  ְלהֹוִציָאם ַלּמֶ ִ ָרה 'ְיִציַאת ִמְצַרִים' ֲחִמש ּ ם. ּוְלִפיָכְך ִנְזּכְ ָ ים ש 

צְ  ֹכַח 'ִמי' ָיְצאּו. ְוהֻׁ ּתֹוָרה, ְלהֹוִדיַע ּבְ ָעִמים ּבַ יָה[, ּוְלהֹוִציא ֶהָחֵמץ  ּפְ ְחּתֶ ִדים )תחתיהם( ]ּתַ ְעּבָ ֻׁ ָהיּו ְמש  ֶ ַחת ָהָעְרָלה, ש  ְרכּו ְלַדם ִמיָלה ָלֵצאת ִמּתַ
לֹא   ִאּלּו  ֶ ש  ָהֶעְליֹוָנה.  ֱאמּוָנה  ּבָ ֵבק  ְלִהּדָ ה  ַמּצָ ְוֶלֱאֹכל  ְוחֹוֵמץ,  ל  ְמַעּוֵ ף  ִמּכַ ָיְצאּו  ָבר  ּכְ ֶ ש  ּוָתם,  ה ֵמְרש  ַמּצָ ָחֵמץ    הֹוִפיָעה  ּום  ש  ֵאין  ֶ ש  מּוָרה,  ְ ש 

הֹוִציאּו   ֶ ש  עּוגֹות  א(  )לח  ין  ִ ִקּדּוש  ּדְ א  ַקּמָ ֶפֶרק  ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ִנְגָאִלים.  ָהיּו  לֹא  ם,  ָ ש  ה  ִמְתָעֵרב  ִהּנֵ ֶהם.  ּבָ ָטֲעמּו  ָמן  ַטַעם  ְצַרִים,  ִמּמִ

ֲארּו,   ה, ו ָמק ּבֵ צ ָ ַ ן מֹוָצא ַהמ  ָ י מֹוָצא ַהמ   ֹום ֶאָחד ָלֶהם. כ ִּ

שזה מה שכתוב בגמרא תענית דף לא/א אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב    ואולי אפ"ל   נט 
נגילה   לו  קוינו  ה'  זה  ויושיענו  לו  קוינו  זה  אלהינו  הנה  ההוא  ביום  ואמר  שנאמר  באצבעו  מראה  ואחד  אחד  וכל  עדן  בגן  ביניהם 

 ונשמחה בישועתו: 

הכוונה  ונ"ל    וצ"ע מה  וצורה  דמות  לו  שאין  במי  שייך ראיה  מה  באצבעו  הכוונה מראה  ומה  הוא למעלה מהמקום  הרי שם  מחול 
הכוונה שראית הקב"ה הכוונה בשכל דהיינו השגה בו כל אחד לפי השגתו בתורה כי הקב"ה והתורה חד ומחול הכוונה שכל אחד  

קב"ה עד שיחד כולם הם כמו מחול סביב לו ואעפ"כ כולם אומרים זה ה' ושם הוא  משיג פנים אחרות כאילו עומד בצד אחר של ה 
עלמא דקשוט ולא עולם הדמיון א"כ בודאי אומרים אמת, אלא שזה הדעת הגדול של לעתיד לבוא, תפיסת הפכים בחי' שאין חילוק  

יחד  וגם הרואה את הימין כולם במחול  ד' שגם הרואה את השמאל  יאמרו כל  בין חסד לדין בתורה  יו. בחי' שאפשר ששני חכמים 
אחד דין הפוך מחבירו ואעפ"כ שניהם קבלו דבריהם מהשמים בקדושה ללא רבב ולכן נקראת הדעת הגדול הזה עוגה דייקא לשון  

 עיגול ומחול. שבו כל אחד מכוון לצד שנגד חבירו ואעפ"כ כולם מכונים אליו ית' לבחי' שמים.
 קא י' ובתנחומא בשלח כד ותצוה ז'.פרשה א פסקא כט פרשה כה פס   ס

 שמות טז כ'  סא 

ּבֶֹקר:   טזפרק  שמות    סב ַעד  ּנּו  ִמּמֶ יֹוֵתר  ַאל  ִאיש   ֲאֵלֶהם  ה  ֶ מש  ַוּיֹאֶמר  ם    )יט(  רֻׁ ַוּיָ ּבֶֹקר  ַעד  ּנּו  ִמּמֶ ים  ִ ֲאָנש  ַוּיֹוִתרּו  ה  ֶ מש  ֶאל  ְמעּו  ָ ש  ְולֹא  )כ( 

ה:  ֶ ֲעֵלֶהם מש  ְקצֹף  ַוּיִ ְבַאש   ַוּיִ ויותירו ממנו פ   ּתֹוָלִעים  יג שני  -רש"י  )שמות רבה( דתן ואבירם )ובמדרש היא ג"ש אנשים אנשים כאן ובשמות ב 
 אנשים עברים נצים( 

 .עה"פ ויאמר משה הוא הלחם, דהיינו שמשה רבינו הוא בחי' הלחם מן השמים   עיין תורה נח   סג
קפג  תצוה זוהר    סד ל :  דף  תאיב  הוה  חד  יומא  וחלש,  יחידאי  בר  ליה  דהוה  מיכלא  למלכא  )ס"א  דמלכא  בריה  ייכול  אמרו  מיכל, 

דאסוותא( אסוותא דא, ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתא, עבדו הכי, כיון דאכל ההוא אסוותא, אמר מכאן  
תא, אמר  ולהלאה ייכול כל מה דאיהו תאיב, ולא יכיל לנזקא ליה. כך כד נפקו ישראל ממצרים, לא הוי ידעי עיקרא ורזא דמהימנו 

קודשא בריך הוא, יטעמון ישראל אסוותא, ועד דייכלון אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא, כיון דאכלו מצה דאיהי אסוותא,  
 למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא, אמר קודשא בריך הוא, מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץ, וייכלון ליה, דהא לא יכיל לנזקא לון, 
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כי   רפואה.  הוא  כנ"ל,  שלום  בחי'  דעת,  בחי'  לשם שמים,  מחלוקת  בחי'  מצה שהיא  כי 
נז(   )ישעיה  כמ"ש  רפואה,  הוא  ורפאתיושלום  ה'  אמר  ולקרוב  לרחוק  שלום  כי שלום   .

ד א' מתגבר  עיקר החולאת ח"ו הוא מחמת העדר השלום, היינו מחלוקת היסודות, שיסו
גבר  תאבל בספרי קבלה מבואר שהרע שביסודות הוא המ  ,כך מבואר בספרי חסידות  \סו/ [סה]   על חבירו

ומצד עצמו לא שייך להתחבר לזולתו שיש   ,ולא יסוד על יסוד, ואולי אפ"ל כי כל יסוד יש לו תכונה עצמית
הפוכה תכונה  יס  ,לו  הד'  מכל  מורכב  בעצמו  יסוד  כל  שגם  מבואר  מציאות  נ  , דותוואעפ"כ  בעצם  מצא 

הרי בחסרון השלום חוזר המצב הטבעי    ,וכיון שהגוף מורכב מד' יסודות  ,היסודות הם חייבים את השלום

 :   , ושלום הוא רפואהונעשה בנין רעוע  ,שכל יסוד מתגבר מצד עצם תכונתו הטבעית
)דברים    וזה לעניו  \סז/ (יושנקרא מצה לחם עוני  רפואה  היא  כי אין עני אלא מן    ,תהדעת  כי 

. וזה שעם דעת אין שום חסרון ובלא דעת הכל הוא חסרוןכמבואר שם בגמ'    \סח/{. נדרים מא}עת  הד
חולה חולה  בחי'  הוא  מדעת  שהעני  יג(  דהיינו  ב  )שמואל  שכיון    \סט/ כמ"ש  ותמר  אמנון  במעשה 

מדוע אתה ככה דל בן    אחי דוד שאל אותו בן  נשתנו פניו וכשראהו יונדב  נעשה חולה ושנתאוה לה  
בבקר  בב  המלך ודלקר  חסר  הנראה  את  מדוע  חולה  \ע/ דהיינו  כך   דהיינו  בקרים  כל  כמה  ומכאן כבר   ,

ועונישדהראיה   חולי  \עא/הדעת   לות  ומצה  נקרא  דעת  .  עוני  שהיא  לחם  וזה  כנ"ל,  אסוותא  היא 
 :  רפואה להעוני כנ"ל עבא ישה

 
 טאות 

עם הפכו ואדרבה מרגיש   בחי' מחלוקת לשם שמים ששמח אבאר שלעומת הדעת והשלום הנ"ל שהועתה י
שמשלים אותו ואזי מרוצה תמיד מהנהגת הש"י גם שהיא הפך רצונו. לעומת זה יש זהמת הנחש שממנה  
הספק בלב שעי"ז פגם האמונה והדעת והשלום הנ"ל שבין הפכים ואזי הוא תמיד בעצבות שאינו מרוצה  

 מהנהגת הש"י שאינה כרצונו. 
על ידה ממשיך חיות גדולה ביחד עם  מו רעם המיישר את הלב ושהיא כוהעצה על זה היא אנחה באמת 

שבירת עזות הגוף ומחיה את לבו ברוח חיים חדש שנמשך אל הידים ידי אמונה, הביאור בזה נ"ל כי להיכן  
לבו ע"י אנחה   קדושה שמושך אלדשנושא ידיו לשם נמשך ליבו הסמוך אליהן ומכח המוחין ורוח החיים 

שמים  ואזי יוצא מקדרות  ,\עג/  סקן בארציות והבלי עוה"ז אל תפלה בבחי' ידי אמונהמושך ליבו את ידיו מע

 
ועיין עיין שערי קדושה א' א'. ומשנת חסידים מסכת ההרכבה    בספר בוצינא דנהורא לרבי ברוך ממזבוז עמ' יז במהדורת תש"י.כן  ד ]דף כ סוף ע"א[ ו כנ"ל לעיל סוף תורה י   סה 

 פ"א אות א'.

ולפ"ז לא  התגברות הרע שביסודות על הטוב ולא יסוד על יסוד.    א )וכן במשנת חסידים( מבואר שהחלי הו   ע כי בשערי קדושה צ"   סו 
כי השלום הו  גדולים כאברהם    א שייך שלום  )לבד מצדיקים  ולא לחיות עימו בשלום.  בין שני טובים אבל רע צריך להכניע דייקא 

 זה אלא הרגו ליצה"ר כמבואר במדרש( אבינו שעשאו ליצה"ר טוב אבל דוד לא זכה ל 

התחתונים, והנה הם כלולים טוב ורע, וגוף  חלק א שער א ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעה היסודות    -ספר שערי קדושה  עיין  
יסודות   שבארבעה  הטוב  מן  נוצר  שהם    -האדם  מרות  ארבע  בגוף  נוצרו  שבהם  הרע  מן  אמנם  עפר,  מים,  רוח,  הלבנה,    -אש, 

והשחורה, והאדומה, והירוקה. וכאשר תתגבר איזה מהם מבחינת הרע שבהן, על בחינת הטוב שבהן, באים חלאים ונגעים על האדם,  
   ואם תתגבר ביותר תמית לגוף האדם: 

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִ   דברים פרק טז   סז  י ְבִחּפָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ ִ ְזּכֹר ֶאת  )פסוק ג( לֹא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ ש  ם ְלַמַען ּתִ
יָך:   יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ

ביי נקטינן אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה דא קני מה חסר דא  אמר א   .נדרים דף מא   סח
 ה קני.לא קני מ 

ֹות לָ   שמואל ב פרק יג   סט  ֵעיֵני ַאְמנֹון ַלֲעש  ֵלא ּבְ ּפָ י ְבתּוָלה ִהיא ַוּיִ ָמר ֲאחֹתֹו ּכִ ֲעבּור ּתָ ֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ּבַ )ג( ּוְלַאְמנֹון    ָמה: ּה ְמאוּ )ב( ַוּיֵ
ְמֹאד: ָחָכם  ִאיש   ְויֹוָנָדב  ָדִוד  ֲאִחי  ְמָעה  ִ ש  ן  ּבֶ יֹוָנָדב  מֹו  ְ ּוש  ִלי     ֵרַע  יד  ּגִ ּתַ ֲהלֹוא  ּבֶֹקר  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ל  ּדַ ָכה  ּכָ ה  ַאּתָ ַמּדּוַע  לֹו  ַוּיֹאֶמר  )ד( 

לֹם   ָ ָמר ֲאחֹות ַאְבש  ְבָך ְוִהְתָחל ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו     ָאִחי ֲאִני ֹאֵהב: ַוּיֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ּתָ ּכָ ְ ַכב ַעל ִמש  ְ )ה( ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָדב ש 
ָדּה:  י ִמּיָ ר ֶאְרֶאה ְוָאַכְלּתִ ֶ ְרָיה ְלַמַען ֲאש  ָתה ְלֵעיַני ֶאת ַהּבִ בֹא ָנא ָתָמר ֲאחֹוִתי ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעש ְ  ּתָ

 חכמתו של יונדב עד שמציין זאת הכתוב וצ"ע מדוע הדגיש ואכלתי מידה דווקא, ועיין בזה מלבי"ם   ע מה היתה צ" 

 שכבר היה נראה חולה למה א"ל יונדב שיעשה עצמו חולה.  וצ"ע כיון 
 בין דל אביון עני ורש עיין מבלי"ם תהלים פב ג'.  הבדל   ע

כידוע שיוד שבשם הויה רומז  הרמוז ביוד  ) י שהחולי הוא מחסרון אור החכמה  בכהאריז"ל עה"פ ה' יסעדנו על ערש דו   וכן מבואר   עא
 שנהפך עשר לערש ויוד לדוי.  לחכמה( 

 שהוא   -שהיא ומתרלו    –גם בדפו"ר ותרלד    עב 

ידיו דייקא וביאר הריצ"ח כי רק כשנותן בשתי ידיו אזי זה בחי' היד השלישית בחי'    שצדקה צריך לתת בשתי   עיין בספר המדות   עג
 פונה כל כולו אל הש"י ויכול לדבר דבור אמת שמקבל מהשמים.ב נותן הכי נמי כשנושא ידו אל השמים שתי ידיו דייקא אזי  הל 
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, גם עם דרכי ה' שא"א  בחי' מחלוקת לשם שמים ומרוצה ושמח תמיד אוזוכה לדעת ושלום הגדול שהו
      .\עד/ להשיג

כפי    , צריך לזכך ולטהר את השמיםדהיינו הדעת והשלום הנ"ל  למחלוקת לשם שמים  ולבא

דהיינו    שיבאר את  לקמן  אמונה שיהיו    \עה/ הידיםלזכך  ידיו  ויהי  יהי\עוברורה/   בבחי'  שלא  בבחי'    ה, 
את תוכחה לישראל מדוע אינם שבים נבופשוטו של מקרא היא    \עז/ )ישעיה נ'(  אלביש שמים קדרות

מהאליו שהרי   ישראל  את  ולהושיע  לעזור  גדול  ווייםגכחו  לעניין  ,  דורש  קדרות  רבנו  בחי'  פגם האמונה 

 . השמים אצלו חשוכים מחוסר תקווה ואמונה שאז  ,ועצבות
ע היא  השמים  את  ולטהר  באמת  דייל  ולזכך  יד  אנחה  על  אנחה  ח'  תורה  כל    העיין  מילוי 

ואנחה   ,כי "דעת חסרת מה קנית"  ,מא שרק הדעת יכול למלא חסרוןדף  עיל מנדרים  החסרונות ומבואר ל
ונגמרת   נעשה קרקע  שעי"ז    ,עזות הגוף  את  המשבר  בריקון הריאה מאויר בתוקף גדולהיא נשימה גדולה 

לכן צריך שתיהיה    ,ה למוחיןנלהתיישב בריאה וממ  המוחין הגדול הנמשך על ידהחיות  רוחניות  ל  כשרמו

 .  \עח/ריך לזה אנחה באמתצו ,כל אנחה משברת הגוף לאכי באמת  ,אנחה באמת
לב   רבּ מרגע שיש לעו  ח הדופק שהיא מתחלת התולדה כי יש בלב רוכיצד מועילה האנחה    ארומב

והוא  קדופ הדופק,  הליחות  הזה   הרוח  כל  עליו  המיצות    עטנושא  וכל  הדמים  )שקורין פוכל 
לדהיינו שמכוחו    זאפטין( הדמים מהגוף  מוליך את  לגוףמשאבת הלב  ומהריאה  והרוח הדופק   .ריאה 

ונוקש בכל האיברים הולך  בכל  שבז  ,הזה,  הדם  מחזור  עובר  קצר  ללבאיברי  מן  וחוזר  וע"י   הגוף 
או ומנפץ  ומנשב  מנענע  הוא  בהם,  ונישובו  ולא הליכתו  יתעפשו  שלא  העיפוש,  מן  תם 

כמו הרוח המנשב בים, שהוא מנפץ ומנשב ומהפך ומגיס המים שלא יתעפשו    ,יתקלקלו
יתקלקלו שמים    ולא  ירוקת  עומדיםכידוע  בהם  עומ  ,צומחת  כשהם  מלוחים  במים  נעשה  ואפילו  דים 

 . עיפוש
ביותר  בהידיםשבלב הוא  ועיקר נישוב הרוח הדופק   ללב  הרוח  נישוב  ועיקר  .  \ פא/ שהידים סמוכות 

עסקניותבידים    אהו שהידים  מחמת  עו   \פג/[פב]   כי  והחשוכים ה"ז  בעסקי  הגשמיים  ועיקר    והבליו 

 צריך לנשב ולנפץ אותם ביותר.   לכן  ,עמל כפים  היאהפרנסה  
הדפק  על  ידו  כשמניח  הדאקטר  יד(  \פד/ בידש  וע"כ  לכף  הזרוע  שמתחבר  ענין  )היכן  כל  יודע   ,

בידים עיקר הילוך הרוח הדופק  \פו/[פה]   החולה נושא הכל ש. מחמת ששם  ל הלב, שהוא 

 
על תורה זו מימי מוהרנ"ת ח"א סוף אות ט' מה שדיבר רבנו עם מוהרנ"ת אחרי שאמר תורה זו וסיפר לו על האריז"ל    עיין בשיחות   עד

דעת  ל , ורמז לו אז שכאן בתורה זו ביאר העניין כיצד זוכים  יו אע"פ שהיה מוכרח לספר להםשנפטר בנו בגלל סוד שגילה לתלמיד 
 גדול שעל ידו זוכים לשמחה גם בדרכי ה' שא"א להבינם.

כלל   עה  אמונה    בדרך  ידיו  ויהי  כמ"ש  בו  האמונה  מצד  ידים  ונקרא  בו  שלי  להשגה  הכוונה  שכאן  ונראה  אנפין  לזעיר  רומז  שמים 
 לידים דייקא.  שהאמונה מתייחס 

 היא בחי' שמים בהירים כידוע בשם מוהרנ"ת שאמונה ר"ת נפתחו השמים ואראה מראות אלקים.  אמונה ברורה   עו 
ֵהן    ישעיה פרק נ   עז יל  ְלַהּצִ ֹכַח  י  ּבִ ְוִאם ֵאין  דּות  ִמּפְ ָיִדי  ָקְצָרה  ֲהָקצֹור  ְוֵאין עֹוֶנה  ָקָראִתי  ְוֵאין ִאיש   אִתי  ּבָ ַמּדּוַע  ָים  )ב(  ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב  ּבְ

צָּ  ָגָתם ֵמֵאין ַמִים ְוָתמֹת ּבַ ְבַאש  ּדְ ר ּתִ ים ְנָהרֹות ִמְדּבָ סּוָתם:   ָמא: ָאש ִ ים ּכְ ק ָאש ִ ַמִים ַקְדרּות ְוש ַ ָ יש  ש   )ג( ַאְלּבִ

נתבאר העניין שמצינו בגמרא אנחה משברת חצי או כל גופו של אדם וכן רבינו סיפר על עצמו שע"י אנחה היה נופל    בתורה ח'   עח
 לזה לחלשות נורא אבל רוב העולם לא זוכים  

 הליחית  -בתרלד   עט 

 שקורין )זאפטין(    -בדפו"ר   פ 

 .שהשמחת לב מתפשט לידים   ועיין תורה י'  פא
שרש הדינים בזרועות כי הם סוד מנצפ"ך כפולים בימין ושמאל לכן הקליפות נאחזות    עיין ע"ח שער כב פ"ג מ"ק.ו   משנה טהרות פ"ז מ"ח גמרא שבת יד. סוכה כו: נדה נח.  פב 

 ושם בשער לא פ"ב. וז"ס שארז"ל ידים עסקניות.  שם.

ּלֹא ִנְטְמאּו ָיַדי, ָיָדיו ְט   -משנה ח'  טהרות פרק ז  משנה    פג ֶ ָאַמר יֹוֵדַע ֲאִני ש  ֶ י ש  ֵמאֹות,  ָהיּו ָיָדיו ְטהֹורֹות ְוִהִסיַע ֶאת ִלּבֹו ִמֶלֱאכֹול ַאף ַעל ּפִ
ַדִים ַעְסָקִנּיֹות:  ַהּיָ ֶ  ש 

מחשבה  הוא  שסדר היציאה לפועל  ומערכת הידים. עיין תורה סו    , יש שתי מערכות מערכת הפה שהוא סוף מדרגות הראש   במלכות 
ידיו  , דיבור מעשה  הוא דייקא בידים במעשה  ידינו אל שמים אל קל    , הרי שהסוף מדרגות  ידי עשו או בחי' נישא  ושם הבחירה או 

 (שיעור י'   )עפ"י הריצ"חבחי' נטילת ידים נטילה לשון הרמה    , בשמים 
. ואע"פ שבאמת במצב קשה הרופא בודק דוקא בלב ששם שרש  הרגילות שבודקים ביד בגוף  לבדוק בעוד מקומות    שאפשר אע"פ    פד

מבאר שיש לזה שרש בקדושה, מה שדווקא ביד קל יותר  הדופק אבל הרגילות ביד כי שם נוח יותר להרגיש גם בלא מכשיר. ורבנו  
    לבדוק וגם הרגילות לבדוק שם.

 ים מסכת גמ"ח פ"א אותיות ג' עד ו'עיין משנת חסיד   פה 
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אבל מחמת העוון   מסודרת כתיקונו וכסידורועליו כנ"ל. וצריך שילך זה הרוח הדופק תנועה  
וכמבואר במשנת  נעשה עיפוש רוחני שגורם לעיפוש גשמי ומאמץ את הלב ונפגם סדר הליכת הרוח הדופק

  :  י האריז"לל עפ"חסידים הנ"
 

שקדרות שמים הנ"ל שנגרם ע"י פגם האמונה מזהמת הנחש הקדמוני שהכניס זוהמת הספק בלב  עתה יבאר
כסים על העינים כמבואר במ"א ואזי כיון שמציאות הש"י חשוכה  המהאמונה בבחי' עננים שעי"ז נפגם  

    .אצלו זה סיבת כל עוון ועיקר הביטוי לזה הוא העצבות רוח
שממנו כל החיות האדם   )בחי' זעיר אנפין(הרוח חיים ובו שורה  )בחי' אמא( הלב הוא בינהוהביאור כי 

שבה מתגלה תעלומות הלב, כי כשליבו  ק הידים דהיינו מלכותבעסשהיא מתבטאת  והגשמיתהרוחנית 
אזי מתגבר בעסק  )הגורם חושך וקדרות שמים( שלם עם אלקיו אזי הן ידי אמונה וכח"ו מתגבר זהמת הנחש 

   .כות והבלי עוה"זאללט מ
 הרוח הזה מהיכן מקבל אותוב, תלוי רוחנית  ואהתעוררות גשמית האדם את עצמו ל \פז/ וכל כח הנהגת

יש לו יותר התעוררות  מקבל רוח דקדושה יותר ווכפי זכות השמים דהיינו האמונה כך  (כמבואר בתורה ח')
לכל דבר שבקדושה ופחות עוסק בהשתדלות אבל כשח"ו מתגבר זהמת הנחש שהיא זהמת הספק שבלב 

גשמית ולט  לרוב השתדלות ומנהיג עצמו אזי פונה ליבו אזי מקבל רוח דקליפה ושעל ידו הקדרות שמים 
 .מלכות

ומבואר כאן שעיקר הביטוי של זהמת הנחש הגורם לקדרות שמים הנ"ל היא עצבות הרוח שבלב )בכח  
   ההנהגה שלו כנ"ל( ואזי האדם מנהיג עצמו לכל דבר שבקדושה בעצבות ובכבדות,     

נשיכת הנחש  [פח]   עצבות רוח  ויש נחש, שעל ידה בא ת  היא העצבו  כמבואר בתורה קפט שעיקר 

הבלי עוה"ז אדרבה מתחזק בהשתדלות על הפרנסה בבחי' שטו  אבל ב   .כל דבר של קדושהל  \פט/ ועצלות

אזי הם גשמיות וחושך    \צא/ שכשעוסק בהן בלא אמונה  צהיינו בחי' ל"ט מלאכות שהוא   ולקטו הנ"ל

, עי"ז בא \צג/[צב]  בכל העולם ועל ידו נפגם הדעת ונכנס הספק בלב  זשהטיל בחוה ועי"  זוהמת הנחש
פגם הדעת הנ"ל   שהוא,  פגם אמונה  דהיינו  ,כי אינו מרוצה מהנהגת ה'  \צד/ שהוא אבק הכעס  בות רוחעצ

 
חסידים   פו  חסדים    -  משנת  גמילות  א    -מסכת  דע"ב  -  ' גאות  פרק  ניכר בדפ"ק שהוא מספר אחורים  שבו  והמבחר  זה  חיות  ועיקר 

חיותו:  סוד  שהוא  הדם  דופק  שבתוכו  הדפק  של  הורד  סוד  ספירה    -' דאות      שבאבא  באיזו  ידע  ידפוק  אשר  מהדפיקות  לפיכך 
  -' האות      ה זו פגם בעונותיו כי היא גוברת עליו בכחה כיצד מפני שסוד הנקודות הם באבא הוא ידפוק דפיקות כמו נקודות:שבחכמ 

ואם ידפוק דפיקה ארוכה ותחתיה דפיקה אחרת קצרה נעשה בזה צורת נקודת קמץ שהוא קו ותחתיו נקודה ומפני שנקודה זו דקמץ  
ואם ידפוק דפיקה ארוכה לבד בפתח לפי שהוא נקוד    -' ואות      ה בא לו מפני שפגם בכתר: הוא נקוד הכתר נמצינו למדים שחולי ז 

החכמה מורה שפגם בה ואם ידפוק שתי דפיקות קצרות זו אצל זו בצירי לפי שהוא נקוד הבינה מורה שפגם בה וכן כיוצא בזה בשאר  
צורת שתי נקודות מורה שפגם בשני הספירות שהשתי  הדפיקות כפי צורת הנקודות שדופק כך הם הספירות שפגם וכאשר ידפוק ב 

 נקודות ההמה מורות: 

היא ממצוע בין נשמה לנפש שהרוח מאיר הארת הנשמנ לנפש ועי"ז מנהיג אותה כי רוח בחי' הנהגה כ"ש ביהושע    כי מדרגת הרוח   פז 
   .ונתבאר במ"א איש אשר רוח בו להנהיג כל אחד לפי הראוי לו 

 עיין קהלת יעקב ערך עצב שיסוד דקטנות נקרא עצב ונקרא נחששעיהו נג, סג ]צ"ל נד ו' וסג י'[ * עיין משלי טו ]יג[ י   פח 
ְעיָ   עיין תורה קפט   פט  ַ )ְיש  ְבִחיַנת  ּבִ ְוַעְצלּות  ַעְצבּות  ָחש  הּוא  ַהּנָ יַכת  ִ ְנש  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוַעְצלּות,  ֵמַעְצבּות  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ָעָפר  ָצִריְך  "ְוָנָחש   ה ס"ה(: 
ָפִרים ַלחְ  ּסְ ּמּוָבא ּבַ ִאים ִמיסֹוד ֶהָעָפר, ּכַ ֵהם ּבָ ֶ ִחיַנת ַעְצבּות ְוַעְצלּות ש   מֹו", ָעָפר ִהיא ּבְ

 שהיא   -בתרלד   צ

ים ּוְגדֹוִלים    -שאפשר לעסוק בלט מלאכות בקדושה    עיין תורה ד' תנינא   צא ים ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ַהֶהְכֵרִחּיֹות ֵהם ַרּבִ ְמֹאד:  ָצְרֵכי ַהּגּוף ֵהם ַרּבִ
ָניו ֲאִפּלּו ַעל ַהֶהְכֵרִחּיֹות ְלַבד,   ָ כֹוִלין ְלַבּלֹות ָיָמיו ְוש  ּיְ ֶ ים ְוִדירֹות, ש  ִ ה ּוַמְלּבּוש  ִתּיָ ְ ְוֵהם מֹוְנִעין ֶאת ָהָאָדם ְמֹאד ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא,  ֲאִכיָלה ּוש 

ן ֲעבֹוַדת ַהבּ   -ַעל    -ְוַאף   ם ּכֵ ַעְצָמן ֵהם ּגַ ם ֵהם ּבְ ּגַ ֶ י ש  א'  ּפִ א ִאְתַער ְלֵעּלָ ְלַתּתָ א ּדִ ְבּדָ עֻׁ י 'ּבְ א, ּכִ ְלַתּתָ ִחיַנת ִאְתָערּוָתא ּדִ י ֵהם ּבְ ַרְך, ּכִ ֹוֵרא ִיְתּבָ
ַעל   י  ּכִ ַעל  )א(,  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ין  עֹוש ִ ֶ ש  ּוְמָלאכֹות  ֲעָסִקים  ל  ּכָ ָלאכָ   -ְיֵדי    -ְיֵדי  ַהּמְ אֹותֹו  ל  ֶ ש  ּיּור  ַהּצִ אֹותֹו  ִנְתעֹוֵרר  ה  ֶזה  ַמֲעש ֵ ּבְ ְלַמְעָלה  ה 

 ֶ ש  ַמְעָלה,  ּלְ ֶ ש  ית  ִ ְבֵראש  ה  ַמֲעש ֵ ל  ֶ ש  ָלאָכה  ַהּמְ אֹותֹו  ל  ֶ ש  ּיּור  ַהּצִ ְלאֹותֹו  ְוֶהָאָרה  ִחּיּות  ּוֵמִביא  ית,  ִ ָהֵעֶסק  ְבֵראש  אֹותֹו  ֶנֶגד  ּכְ ן  ּוָ ְמכֻׁ הּוא 
י עַ  ה, ּכִ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ה ְלַמּטָ ָהָאָדם עֹוש ֶ ֶ ָלאָכה, ש  ה ַעל    -ל  ְוַהּמְ ים, ַנֲעש ֶ עֹוש ִ ֶ ָלאכֹות ש  ן:   -ְיֵדי    -ְיֵדי ָהֲעָסִקים ְוַהּמְ ּכָ ְ ִחיַנת ִמש  י           ֶזה ּבְ ּכִ

ָבא   )ּבָ ּתֹוָלדֹות'  א  ִאיּכָ ּדְ ָלל  ִמּכְ 'ָאבֹות  ְמָלאכֹות,  ֲאבֹות  ֵהם  ֶ ש  ְמָלאכֹות  ל"ט  ּבְ לּוִלים  ּכְ ָלאכֹות  ַהּמְ ִמיֵני   -ָכל  ָכל  י  ּכִ ב.(,  א  ְמָלאכֹות    ַקּמָ
ָאר ֵהם ּתֹוָלדֹות. ְול"ט ְמָלאכֹות ֵהם   ְ ֵהם ָהָאבֹות, ְוַהש ּ ֶ ל"ט ְמָלאכֹות ש  לּוִלים ּבְ ם ּכְ ּלָ ין, ּכֻׁ עֹוש ִ ֶ ָאְמרּו  ַוֲעָסִקים ש  ֶ מֹו ש  ן, ּכְ ּכָ ְ ש  ֶנֶגד ְמֶלאֶכת ַהּמִ ּכְ

ְמָלאכֹות אַ  'ָאבֹות  ת מ"ט:(:  ּבָ ַ )ש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ִצּיּוָרא  ַרּבֹוֵתינּו,  ּכְ ָנא  ּכְ ְ ַמש  ּדְ 'ְוִצּיּוָרא  ן'.  ּכָ ְ ש  ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ֶנֶגד  ּכְ ִמי,  ֶנֶגד  ּכְ ָחֵסר ַאַחת  ִעים  ְרּבָ
ּקּוֵני   )ּתִ ית'  ִ ְבֵראש  ּדִ א  ְבּדָ עֻׁ ְ ּדְ ַמש  ּדְ ִצּיּוָרא  ּכְ גּוָפא  ּדְ 'ְוִצּיּוָרא  ָלאָכה,  ַהּמְ ה  ְוָהָאָדם עֹוש ֶ ָמה(,  ַהְקּדָ ּבְ יב  ַדף  ם(.  זַֹהר  ָ ּקּוִנים ש  ַהּתִ ַמת  ַהְקּדָ )ּבְ ָנא'  ּכְ

ָלאָכה ְוָהֵעֶסק, ַעל  ה ַהּמְ עֹוש ֶ ֶ ַעל ְיֵדי ָהָאָדם ש  ֶ ֹות,  ְיֵדי    ִנְמָצא ש  ִריְך ַלֲעש  ּצָ ֶ מֹו ש  ָראּוי, ּכְ ָלאָכה ְוָהֵעֶסק ּכָ ה ַהּמְ עֹוש ֶ ֶ ש  ן, ּכְ ּכָ ְ ִחיַנת ִמש  ה ּבְ ֶזה ַנֲעש ֶ
ם ֶזה הּוא ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא: ֶזה נֹותֵ   ְיֵדי ְוַעל   ּגַ ֶ ית, ְוהּוא ִקּיּום ָהעֹוָלם. ִנְמָצא ש  ִ ה ְבֵראש   ן ִחּיּות ְוֶהָאָרה ְלַמֲעש ֵ

 מלבם.עיין לקמן תורה ח תנינא אות ח דהיינו קלקול המדמה עי"ש ועיין כלבו על ההגדה בפיוט אילו קרבנו להר סיני וכו' שבהר סיני נתבטל הספק    צב 

בו   צג כל  נא    -  ספר  ב   -סימן  ספק  כל  ר"ל  זוהמתנו  שפסק  בזה  תועלת  וקבלנו  פירוש  סיני,  הר  לפני  קרבנו  ראינו  אלו  כי  אחדותו 
 מלכותו ותוקף כבודו שם והוסר בזה כל ספק מאתנו, 

החרדים   כמבואר   צד על    בספר  ומתלונן  שמתרעם  וכמו  ורוגז  כעס  בעצבות  שיש  מב  מא  סימן  הר"ן  שיחות  ועיין  ח'.  אות  סו  פרק 

 תנינא עצבות היא ממש סט"א והקב"ה שונא אותה   ועיין תורה מח הקב"ה.  
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קדרות שמים הנ"ל שהשמים דהיינו  שזה  ,  הנהגה שהיא הפך הרצון שלילהשלים עם  דהיינו    ,לסבול הפכים

ח מו שהקב"ה  אצלו  הנחשחמת  ך  רוח  זהמת  עצבות  וע"י  הלב.  כיווץ  דופק   \צה/ שהיא  הרוח  אין 
כסדר. ואזי   כבדים, מחמת שאין רוח הדופק מנשב בהם  צוואזי נעשים האברים   ,כסידורו
דהיינו   ,\צח/הנאמר במלחמת עמלק ברפידיםויהי ידיו אמונה" " \צז/ ז(בבחי' )שמות יבמקום להיות הידים 

וידי   בבחי'  נעשים  הןאבל ע"י עצבות    ,פרוסות בתפילה שעי"ז וגבר ישראל על עמלקידי משה רבנו היו  ש
דהיינו התגברות עמלק הוא  ויאוש    \קדהיינו רפיון ידים/   , פסוקהאותו  הנאמר שם בהמשך    \צט/ משה כבדים

וספקזהמת   כפירות  ומכניס  הלב  על  בתפילה   באמונה,  \קא/ נחש הקדמוני  הכוונה    ,\קב/ ועצלות  וברור שאין 
כי משה רבינו אצלו השמים בהירים וזכים בתכלית   ,שאצל משה רבנו הצדיק השלם היה איזה זהמה וספק

ישראל  ,בבחי' אספקלריא המאירה נשמות  ישראל  ,אבל מחמת שהוא שרש  של  בחי' הלב    ,דהיינו שהוא 
וכמבואר    ,כך היו ידיו  ישראלשל  האמונה  לכן כפי    ,הם בחי' ישראל  ,נמצא שידיו דהיינו מקום ההתגלות

ידיו של משה עושות מלחמה  )ר"ה כט.(  בגמרא וכי  אם נשאו עיניהם    ,תלוי בישראל  אלא הכל  ?ששאלו 
ש  ,להקב"ה נמצא  עמלק,  על  ישראל  וגבר  בתורה  שכה  מאזי  ישראלתוב  גבר  ידיו  את  משה   ,שכשהרים 

ואזי גבר ישראל, ומאידך    ,אזי ישראל הדבוקים בו הרימו עינים לשמים הרים ידיו    רבנו  השהביאור שכשמ
התגברות   כי  כבדים  להיות  משה  לידי  שגרם  הוא  לישראל  שהיה  החשכות  של  עצם  על  הכפירה  עמלק 

וחור מי בידי משה וכשהתגבר בעזרת אהרן  ידי משה  ישראל התבטא  ישראל התעוררו כשראו את  ד כל 
וגבר   עמלק  קליפת  דהיינו  הנחש  זהמת  על  עי"ז  והתגברו  לשמים  עיניהם  לישא  והתחזקו  למעלה  נשאים 

הכבידות  ישראל עיקר  כי  בשמיםמ  בהידים מתבטא  .  קל  אל  פרוסות  רוח  להיות  עיקר  ששם   ,
 כנ"ל.  הבא מהלב הדופק

 

 
 בחי' חירות שביובל.  הפך הרוחב לב דהיינו שמחה הארת הבינה הנקראת רחובות הנהר טפח שוחק וטפח עצב.     עיין ערובין דף ד.  צה 
 האיברים   -גם בדפו"ר האברים, ומתרלו   צו

ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק:   פרשת בשלח    צז  ֶ ָרֵאל ְוַכֲאש  ה ָידֹו ְוָגַבר ִיש ְ ֶ ר ָיִרים מש  ֶ ֲאש  ְקחּו ֶאֶבן     )שמות יז יא( ְוָהָיה ּכַ ֵבִדים ַוּיִ ה ּכְ ֶ )יב( ִויֵדי מש 
 ֶ ש  יו ַוּיֵ ימּו ַתְחּתָ ש ִ :ַוּיָ ֶמש  ָ ה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהש ּ ה ֶאָחד ּוִמּזֶ ְמכּו ְבָיָדיו ִמּזֶ ַע ֶאת ֲעָמֵלק     ב ָעֶליָה ְוַאֲהרֹן ְוחּור ּתָ ֻׁ ֲחלש  ְיהֹוש  )יג( ַוּיַ
 ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב: 

נו תורה דהיינו שרפו ידיהם מהתורה )כמבואר שם  בדרכם אל הר סיני לקבל תורה חנו ברפידים ואין מים היי   אחרי יציאת מצרים   צח
ז' מצות בני נח והוסיפו עליהן   נו: עשר מצות נצטוו במרה  באור החיים עפ"י בכורות ה: וסנהדרין קו. צ"ע איזה תורה ועיין שם דף 

תגבר הבחינה שלה  דינין ושבת וכבוד או"א(. עפ"י הפשט זו הסיבה שבא עמלק אבל הכלל שאין כח לשום אומה אלא ע"י שתחלה מ 
וע"י   ולכן בא עמלק בגשמיות  וידי משה כבדים  ידיהם דייקא בחי'  ידיהם  גם שרפו  הנחש הקדמוני  נמצא שקליפת עמלק  ברוחניות 
שהחלישו אותו נתבטל זהמתו ונתחזקו ידיהם בבחי' אמונה ותשובה שלימה וכמבואר בפרש"י שמות יט ב' שמרפידים נסעו להר סיני  

עי"  ישראל כאיש אחד בלב אחד בלא מחלוקת  בתשובה שלימה  ויחן שם  סיני  ובהר  מרפידים,  לנסיעתם  סיני  ביאתן להר  מקיש  ש 
ועי"ש   א',  יז  בשמות  שם  כמבואר  לרפידים  כשבאו  בה  שהיו  המחלוקת  הפך  ושלום  לדעת  זכו  עמלק  קליפת  שהכניעו  שע"י  נמצא 

 ושאלו היש ה' אם אין, ומיד ויבא עמלק )שם פסוק ח(.  פסוק ז' שכל כך היו בבחי' אלביש שמים קדרות עד שבאו לכפירות  

שרק יהושע יכול היה להלחם בעמלק מצד היות נער עי"ש ומכח  סו.  לפי שנתעצל ושלח את יהושע ועיין זוהר בשלח    עיין פרש"י   צט 
סוף אות ט' שם  משה שלחם בשרו של עמלק למעלה. נמצא שהם נפלאות תמים דעים שא"א להשיג אותם. ועיין ימי מוהרנ"ת ח"א  

שחייב   ואע"פ  גדולים  סודות  שמגלה  על  לעבור  צריך  שהצדיק  היסורים  על  למוהרנ"ת  רמז  זו  תורה  אמירת  אחר  שסמוך  מבואר 
 לגלות אותם וזה הנהגת הש"י שא"א להשיג עי"ש.    

קודם   כמבואר בפרש"י   ק בא  גרם שיבוא עמלק דהיינו שברוחניות הוא כבר  ית שם שזה  ומהפגם ברוחניות    ן לו כח לבא בגשמית.  , 
בחז"ל רפיון ידים נאמר גם על רפיון מלימוד התורה אע"פ שתורה לא לומדים בידים כמבואר בפרשת בשלח שהגיעו למקום שנקרא  
רפידים על שם שרפו ידיהם מעסק התורה. ונראה כי תורה צריך ללמוד עם לב ובלי לב היא דומה לחכמה חיצונית שלומד להיות  

קומת המח יוצאת ומתגלית בפה, כך התעוררות הבאה מהלב לעשיה דקדושה יוצאת ומתגלה בפועל בבחי' הידים    חכם. וכמו שסוף 
יוצא מגדר   ולקיים הגמירות דעת לזה כבר  לפועל ממש אלא רק עמ"נ לעשות  יוצאת  וגם כשלא  הלב.  שהם בחי' סוף הקומה של 

 רפיון ידים.

   עמלק גמט' ספק   כמובא   קא
ישראל היה אחיזת זהמת הנחש קליפת עמלק לכן היו ידי משה כבדים כי    שה היה חסרון אלא שכיון שאצל מ   שאצל   אין הכוונה   קב

וכמבואר   ישראל  בשביל  לחם  ורק  עמלק  את  הכניע  כבר  בעצמו  כי  ישראל  בשביל  היתה  מלחמתו  משה  במשנה  כל  של  ידיו  וכי 
ם אליו ית' אזי ניתן כח בידי משה להתגבר על שרו של  הכל תלוי בישראל כשמתחזקים באמונה ונושאים עיניה   עושות מלחמה אלא 

   .סו.  ברים על עמלק למטה עיין זוהר בשלח געמלק ועי"ז מת 
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 זה ינחמינו ממעשינו ומעצבון ידינו שנאמר כשנח נולד )בראשית ה' כט(  כמ"ש    [א]   עצבון ידיםוזה בחי'  
)דור שמיני מאנוש שאז החלו לעבוד ע"ז נולד בדור חשוך מאד  וגברה זהמת הנחש קליפת עמלק    (כי נח 

ר לבו  יצר מחשבות  וכל  בארץ  רבה רעת האדם  כי  ה'(  ו'  )בראשית  כ"ל מאד כמ"ש שם בהמשך  ר"ע  "ק 
י עשה את האדם ויתעצב  , כמ"ש שם וינחם ה' כעד שהתחרט הקב"ה על בריאת העולםהיו"ם ס"ת עמלק,  

)מעט    אל תיבת עוה"בממנו  אה  , ונח היה צריך לתקן את העולם ולא עלה בידו אלא באופן של יציאל לבו

  ה שהי את החושך הגדול  ומהלשון שמכנה התורה    , שמחוץ לתיבההעולם  והכחדת כל    המחזיק את המרובה(

בלשון   מ  "נוידי  עצבון"אז  לבו"הנגרם  אל  ראיה"  ויתעצב  רבנו  רוח   מביא  העצבות  מזיק  עיקר  כי 
כנ"ל שבלב   שהוא  להידים  כפי  הידים  את  מנהיג  שבלב  הרוח  וכשהאברים כי  אזי   ב.  כבדים 

ים  מכבידין יותר על הרוח הדופק, ונחלש עוד יותר. וע"י שנחלש יותר הרוח הדופק, נעש
האברים   ג האברים  שנעשים  ע"י  וכן  יותר.  עוד  הרוח   דכבדים  נחלש  כבדים,  יותר  עוד 

 הדופק עוד יותר ויותר. וכן חוזרת חלילה, עד שיוצאת נפשו חס ושלום.  
עיין תורה ח' שע"י אנחה נמשך רוח חיים לאדם    וע"י האנחה, הוא מחיה ומבריא את הרוח הדופק

, וניצול  את הגוף ומכח זה מתגבר הרוח חיים על עזות ועצבות הגוף   ובסופה שוברת  גדולהכי היא נשימה  
מהעצבות רוח. וחוזר הרוח הדופק ומנשב כסדר בכל האברים, ובפרט בהידים. ועי"ז מזכך  

שהם בחי' יד ימין ויד    בחי' חסד ודין  ,\ו/[ה]   , אש ומיםכי הידים הם בחי' שמיםאת השמים,  

לשני   \ח/[ז]  שמאל רבינו  כאן  רומז  אש    אולי  בידים  שנמצאים  לתאוותהכוחות  היצה"ר  מים  וה  וחימום 
לעסק   לנגרר  שרומזים  עוה"זותאוות  הניגרים  שניהם  ו ,  הבלי  ואז  הידים  לטהר  באנחה  להתגבר  צריך 

כל בתפלה  המים שבידים נעשים ידי אמונה  האש נהפך להתלהבות של קדושה ונמצאים בקדושה דהיינו ש 

   :  בך כך עד שנעשים בבחי' שפכי כמים לי

חיות את כל    . שצריך לישא את הלבכפים אל אל בשמים  נשא לבבינו אל)איכה ג(    וזה

אל בחי' ויהי ידיו , אל הידים שהתחדש ע"י האנחה  , היינו הרוח הדופק שבלבכוונת והתפעלות הלבו

וזה  אמונה   בשמיםכנ"ל.  אל  השמים  אל  נזדכך  מזה  כי  והקדרות  דהיינו  ,  הספק  זהמת  ביטול 

   כנ"ל:  \ט/ שמים
ורבנו    ,בעצמו  שבועת ה'  אפשוטו של מקרא הי,  כי אשא אל שמים ידי   \ י/ בחי' )דברים לב(וזה  

, שיהיה נעשה מהם  להוציא אותן מארציות וגשמיות לט מלאכות  שצריך לישא את הידיםדורש  
  ,ימין ושמאל, והידים הם ימין ושמאל נפרדים  ,לות של אש ומיםלכי שמים הם התכ:    בחי' שמים כנ"ל

אל שבידים  הפירוד  את  שמעלה  ומים  ,השמים  וע"י  אש  התכללות  גם    ,ששם  התכללות  ידיו  באזי  נעשה 
   .אמת משמים רילקבל דבו עי"ז יכולש כח לתפוס הפכים נעשה לו ו ,ושלום

ומים  בחי' שמים  להיות  הידים  פירוד  וכשמזכך את   אש  עזות    ע"י אנחההתכללות  את  ששוברת 

הלב אל  מא"ס  חדשה  חיות  לו  וממשיכה  שבלב    ,הגוף  הרוח  נושא  ידה  ועי"ז  שעל  הידים,  אל 
ומוציאה   , כי כוונת ליבו לשמים מתפשטת אל הידיםדהיינו הידים לבחי' שמים, נזדככין הידים והשמים 

עוה"ז בהבלי  מעסקנותם  שלם  ,אותן  ליבו  נעשה  אז  שמים  ,ורק  קדרות  מבחי'  שמתבהרים    ,ויוצא  דהיינו 

אזי הוא   ,הנקרא שמים  ואז כשהוא בחיבור גמור בכל ליבו אל הקב"הכנ"ל,  השמים ונשלמת האמונה  

 
 * בראשית ה כט   א 

 וכשאיברים   -מתרלו    ב 

 האיברים   -מתרלו    ג

 האיברים   -מתרלו    ד

 חגיגה יב. זוהר ח"ב דף קסד: וח"ג דף רז.  ה 

מאי שמים אמר רבי יוסי בר חנינא ששם מים במתניתא תנא אש ומים מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא וטרפן זה בזה    .חגיגה דף יב   ו
 .ועשה מהן רקיע 

 ספר הלקוטים להאריז"ל כי תצא פרק כא   ז

ולכן נקרא עצם השמים, על שם שלא נשתנה עצמות האור השמים, הכולל בו האור של    -פרק כא    -פרשת תצא    -  ספר הליקוטים   ח
 ימין ושמאל, הנקרא אש ומים, ששמים הוא אש ומים.

והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחד כל ימי חייו, לדבר דיבור אחד של אמת לפני ה'  ]דף צט:[    עיין תורה קיב   ט 
 .כראוי 

ם:   דברים פרק לב  י י ְלעֹלָּׂ ֹנכִּ י ַחי אָּׂ ַמְרת ִּ י ְואָּׂ דִּ ם יָּׂ ַמיִּ ָּׂ א ֶאל ש  ָּׂ י ֶאש    )מ( כ ִּ

לשון שבועה הוא אני נשבע חי    -אנכי  ואמרתי חי       כי בחרון אפי אשא ידי אל עצמי בשבועה:  -)מ( כי אשא אל שמים ידי    רש"י 
 אנכי: 
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ותופס    ,אלא גם שמח בהם  ,דהיינו דעת גדול ושלום שלא רק סובל הפכים  מחלוקת לשם שמים  בחי' 

 . שדווקא הפכי הוא המשלים אותי
 

כאן מגיע רבנו לעיקר המכוון באות זו לבאר עניין המחלוקת לשם שמים שמתבטא בתורה בכך ששני 
 ,הרומז לבינה כידוע בכהאריז"ל(כגון שמאי והלל שאלו ואלו דברי אלקים חיים ) צדיקים נחלקים בהלכה 

כי בשמים שם הדעת   ,אעפ"כ שניהם אמת  ,ממש ורב כל אחד הפוך מח ,דהיינו שאע"פ שאומרים פסק הלכה
הגדול והנפלא של מחלוקת לשם שמים הנ"ל ששם כל ההפכים הם אחד. ורק כשבא לעולם הזה שבו  

 לכן מוכרחים לפסוק למעשה כאחד מהם.   ,הדעת קלה
ה'  תורה   ועיין)נו עניין הרעמים דהיינו שמכנה את האנחה רעם. ידהי ,ושג חדש בתורה זוכאן מוסיף רבנו מ
כי כשהשמים קודרים כנ"ל מחמת זהמת הנחש כנ"ל ואז   (מיות הלבוים אלא לישר עקממלא נבראו רע

ע"י אנחה שמושך רוח חיים גדולה מא"ס דהיינו   מנהיג עצמו בחשכות ונופל לעצבות רוח, אזי התיקון
ומשבר עזות הגוף ומנפץ זהמת הנחש   ,אל הרוח שבלב שהוא בחי' השמים)תוצאות חיים( עילאה נה מהבי

   ולקבל משם דבורי אמת.  ,שהיא החלון להביט לשמים ,אמונהלהיות ידי ועי"ז מזכך את הידים 

הדיבורים   ותפלה  כי כל  בתורה  אמת  מהקב"ה  מקבלין מן השמיםדבורי  כי שם  דהיינו  בשמים  , 

 .  \יא/ ולם ה' דברך נצב בשמיםלע כל הדיבורים, כמ"ש )תהלים קיט(נצבים 
דהיינו ע"י ,  ()נראה שהכוונה ע"י רעמים  \יג/שמקבלין מן השמים מקבלין מן הרעמים  יבוהדבורים 

בחי' רעם שמחדש את הרוח שבלב לידים  האנחה שהיא  ובעיקר  כל הגוף  וממנו אל  .  עסקניותכיון שהן  , 
ירעם אל בחי' )איוב לז(  וזה  ,  בחי' שמיםל  לתקנןידים  בדהיינו    \יד/ ירעם בשמים ה'בחי' )שם יח(  
ר לשמוע בו  אפשש  ,נפלאות תמים דעיםמ  ,פלא ודעת גדולכמבואר לקמן שזה הקול הוא    בקולו נפלאות

 .  דבר והפוכו והכל אמת
 אחרי שנשא ידיו לשמים ונכללו ימין בשמאל בבחי' אש ומים נמצא שמקבלין הדיבורים מהידים, כי  

שמיםאזי   בחי'  הן  השמים  אזי  הן  מן  רוחני  דבר  לקבל  הקבלה  כלי  הן  האמונה  כל  ידי  ששם   ,
 הדיבורים.  

רעמים בחי'  ע"י  הקבלה  אמונה  ועיקר  ידי  הידים  נעשים  ידם  הדופקשעל  רוח  בחי'  היינו   , ,  
י שעל  אנחה,  ע"י  כנ"לדו  שנתתקן  מהעיפוש  הידים  את  לשמים  וגם   טיהר  הידים    נתנשאים 

. כי הרוח הדופק שהולך ומנשב כנ"ל )איוב ג'( נישא לבבינו אל כפים אל קל בשמיםבתפלה אמונה  
בחי'  מנפו רעמים,  בחי'  זה  בהידים,  ועיקר  הכל  ה' ץ  בשמים  הן    ירעם  הידים  כי  כנ"ל. 
נ  נצב בשמים  טזלעולם ה' דברך בבחי' שמים כנ"ל. ושם כל הדיבורים בחי'  טו  מצא כנ"ל, 

 .  ו בבחי' שמיםנעש ע"י אנחה מאחר ש שמקבלין הדיבורים מהידים
נביאים   [יח]   הנאמר במשה  כאשר דבר ה' ביד  \יז/הכתובוזה בחי'   הנביאים    [יט]   ובשאר  שכל 

.  , ועל כן נכתב שהקב"ה מדבר אל בחי' היד של הנביאבידי האמונה שלהם מן השמים  את דבר ה'מקבלים  
ידיו ע"י שנושא אותם לשמיםכי     ,להיות נכללים זה בזה בבחי' שלום של אש ומים  ,כשהנביא מזכך את 

 מקבלין אותם כנ"ל:   יםהנביאשם כל הדיבורים ומשם אזי  ,בחי' שמים אשהו

 
אבל רבנו נראה שלומד כאן    שניצב עומד ומקיים את העולם מאז,    על פסוק זה שהכוונה לדבורי מעשה בראשית   ידוע הבעש"ט   יא

הכרובים    ן לבי יורד במשכן  ולכאורה צ"ע כי בויקרא מבואר שהדבור היה  של הש"י נמצא בבחי' שמים.    כפשוטו רק לרמז שהדבור 
הקול  את  שומע  היה  משה  הכרובים.  ומשם  בחי'  והם  רגלים  בחי'  שהם  והוד  מנצח  מקבלים  שהנביאים  ג'  תורה  ועיין  דהיינו  . 

השמים של  הנמוכה  הבחינה  דהיינו  השמים  רגלי  בחי'  הם  לתחתון   , שהכרובים  משפיע  בחינה  שכל  רגלי    כידוע  בחי'  ע"י  ממנה 
   שם יוצא והולך השפע אל המקבל.)כח ההולכה(  הקדושה  

 והדיבורים  -מתרצו  בתרלד ו   יב 

אומר ע"י רעמים אבל לשון מן הרעמים צ"ע כי רעמים דהיינו אנחה היא רק היכי תמצי לצאת מהארציות אל השמים    צ"ע לקמן   יג
 אבל הדבורים עצמם הם מהשמים כנ"ל 

וכאן רעם    , לט מלאכות לידי אמונהעיפוש וזהמת  שעל ידה ממשיך רוח לנפץ את הידים להעלותן מ   א אנחה רעם הו   צ"ע דלעיל   יד
ך רוח  ש ו מ כך האנחה    ,לי ר"ל כמו שה' רועם משמים לישר לבות בני אדם להביאם לאמונה ויראה ו א ו     .בשמים   הוא מהקב"ה שרועם 

 להביאם להיות ידי אמונה.  , הם בחי' מלכות רועם בידים ש   , והרוח חיים הוא בחי' זעיר בחי' ה'  ומהלב לידים,  , לב ל חיים  
 בחי'   -בתרלד   טו

 דבריך   -בתרלד   טז

ה:   שמות פרק ט   יז ֶ ַיד מש  ד ב ְ ר ְידֹוָּׂ ֶ ב  ר ד ִּ ֶ ֲאש  ַ ֵאל כ  רָּׂ ש ְ ֵני יִּ ח ֶאת ב ְ ַ ל  ִּ ְרעֹה ְולֹא ש  ַ ֱחַזק ֵלב פ   )לה( ַוי ֶ
 נג     'א ח -מלכים   ', וכא ח ', וכז כג, יהושע יד ב 'שמות ט לה במדבר יז ה   יח 

 ב יז כג -עיין מלכים   יט 
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ות את  לגנאין    ,וכל הדיבורים שמקבלין משם, היינו מבחי' ידים, בחי' שמים, בחי' רעמים
אמתשלומר    המקבל כמותואינם  הלכה  אין  אם  אף  אמת כי    ,,  הם  מן    אעפ"כ  מאחר שקבלם 

ואלו   אלו  וע"כ באמת  חייםהשמים.  יג }  [כ]   דברי אלקים  ומה שאין הלכה  \כא/ :{עירובין   .
ולהשיג להבין  לנו  א"א  זה  הדיבורים,    ,\כג/ [כב]   כמותו,  קיבל  שמשם  רעמים,  בחי'  זה  כי 

דהיינו שכיון שקיבל דבריו ע"י רעמים מהשמים שקבלו    נפלאותבקולו    ה' כד  ירעםשעליהם נאמר  
ורק כשבא לעולם הזה נראה מחלוקת,    ,מהבינה מהכתר הנקרא פלא ששם הכל אמת ואחדות ושלום גמור

, [כה]   נפלאות תמים דעים. דהיינו שהם באמת  לכן א"א בשכל של עוה"ז להבין כיצד שניהם אמת
 \כז/בחי' צדיק וטוב לו  \כו/ י ה' שא"א להשיג, היינוי' דרככי זה בח  ,וא"א לנו להשיג זאת

דהיינו שא"א להבין מדוע צדיק אחד טוב לו ולחבירו רע    רשע ורע לו  \כח/צדיק ורע לו רשע וטוב לו

 
 לשה"כ ישעיהו כג לו   כ 

מו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה  אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן תלמיד היה לו לרבי מאיר וסומכוס ש   -  : עירובין דף יג  כא

הרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר  ארבעים ושמונה טעמי טומאה ועל כל דבר ודבר של ט 
ומרבה   ממית  טהור שרץ שאין  טומאה  ומרבה  שממית  נחש  ומה  ואטהרנו  רבינא אני אדון  וחמשים טעמים אמר  את השרץ במאה 

י ובית הלל הללו  א כל שכן ולא היא מעשה קוץ בעלמא קעביד אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמא טומאה ל 
וכי   הלל  כבית  והלכה  הן  חיים  אלהים  דברי  ואלו  אלו  ואמרה  קול  בת  יצאה  כמותנו  הלכה  אומרים  והללו  כמותנו  הלכה  אומרים 

ל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית  מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הל 
 .א שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן שמאי ולא עוד אל 

אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר, ותירצו  -  ריטב"א 
להקב"ה על זה, ואמר    תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל כי כשעלה משה למרום לקבל  

 בדבר: שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם, ונכון הוא לפי הדרש ובדרך האמת יש טעם וסוד 
 עיין באה"ל הארוך תורה ח' אות לו.  כב 
שמבאר  חבירו שתיהיה הלכה כמותו עי"ש  מ ' מבאר מדוע זכה צדיק אחד יותר  טים על תורה ח בבאור הלקו   רבי אברהם בן נחמן   כג
שא"א להבין כיצד התפלה גורמת שדבריו יתקבלו להלכה  תלוי בתפלה ונמצא לפ"ז שהתפלה בעצמה היא הנפלאות תמים דעים  ש 

דהיינו שהיא עומדת ברום עולם    ולות לבני אדם יותר מחבירו אע"פ ששניהם אמת. ואולי זה כוונת חז"ל שמכנים את התפלה כרום ז 
 ובני"א מזלזלים בה.

שבכל הנ"ל נראה מבואר, שנמצאים כל הד' דברים הנ"ל, צדיק וטוב לו וכו', רשע וטוב לו,    -  הארוך תורה ח' אות לו   עיין באה"ל 
לים ונמשכים  האלה, שנשתלש   בנפשות ישראל בעצמן. אשר בתכלית המעלה והעדן שבהם לבדו, נמצא השגת ותבונת כל הדרכים 

, שהעדן הוא התפלה. לא יבוא להוציא ולמעט לגמרי להבלתי עוסק בתפלה, שאין  ובמה שכתב    עד תכלית דיוטא התחתונה כנ"ל.  

נמצאו כמה צדיקים וקדושים, שהיתה עיקר עבודתם בתורה לבד, ונתעלו גם כן    כי בוודאי     ביכולתו להתעלות כלל במדריגת העדן.  

וההסתרה    אבל מחמת     מדריגת העדן.  בקדושתם ל  ורע לו, מעוצם ההעלמה  כי הוא הצדיק  זה באמת לא היתה ההלכה כמותם. 
שנעלם ונסתר מאוד המדריגה הזאת כנ"ל. מכל שכן הנלוים אליו, ומעורבים עדיין בתאוותיהם הרעות, נמשך עליהם באופן אחד,  

מזה מדבריו הקדושים במ  ]כמובן  לו הנ"ל  ורע  ומצרף    ל אב      קום אחר[.  כענין הרשע  זולת המייחד  יזכה  לא  לעיקר מעלת העדן 

הנ"ל.   ותהילותיו  זמירותיו  בנועם  והתפילה,  מהתורה  אליו            ועולה  הנלוים  עדיין  וכל  רחוקים  בוודאי  שמצידם  פי  על  אף   ,
בכל עת  שמשפיע ומאיר  ממדריגת התפלה והעדן שבו, ולא יהיו עדיין כנגדו, זולת במדריגות התורה. אבל ברוב ועוצם ההתחדשות  

לצידם,   המכריע  השלישי  הכתוב  שהוא  לבד,  וזכותו  בכוחו  והכל  כמותם.  שתהיה  ההלכה  לאמתת  זוכים  שבהם,  התורה  למדריגת 
 ונתגלה ויוצא על ידם לבד מההעלם אל ההתגלות הנ"ל.  

במדריגת התורה לבד,  ים שתחתיו ]ש[ זה יש ליישב את הפליאה הנ"ל באות י"ד, ]על אשר לא יחשבו על כל פנים כל הצדיק   וגם לפי 

בעדן הזה למעלה מהתורה, סתום ונעלם הוא מעין    כי בכלליותו      מהנלוים אליו המוב"פ, להיות גם ביכלתם להתגרות ברשעים[.  

יכול להיות, שדווקא התועים    ואף על פי כן         כל נביא וחוזה, עד שנמצא לפעמים שנתרחקים ונבדלים מאתו לגמרי על ידי זה.  
ב והנב  יגיעו  כל  וכים,  ]ובנסיון  להגן,  משם  וירדו  שנשפעו  והעדן,  העליון  הרב  בדעת  הראשון,  למקומם  סמוך  ונבוכותם,  מותעותם 

שהוא, ישובו ויתעלו, להיות בכלל הנלוים אליו, ולהכיר ולידע באמתתו, וכמאן דאמר במקום שבעלי תשובה עומדים וכו', וכמובא  
 [. וגם זה מתעלומות דרכי הבורא יתברך, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו וכו' הנ"ל: (ו תורה רב)  וכו' בדבריו הקדושים לענין הכתוב תעיתי  

 ל וכמו שכתב רבינו לעיל(-ירעם )ה'( אל בקולו )כי בפסוק כתוב ירעם א  -ירעם אל בקולו, ומתרצו  -בתרלו  , ירעם ה' בקולו   -ותרלד   גם בדפו"ר   כד

 * איוב לז טז   כה 

ד הלכה כמותו וחבירו אין הלכה כמותו וכאן בא לומר שזה בעצמו קושית צדיק וטוב  מדוע צדיק אח   אמר שהקושיא   צ"ע שתחילה   כו 
. ונראה  . ולכאורה הן שתי קושיות שונות לגמרי. כי הראשונה היא רק על צדיקים והשניה גם על רשעים לו וכו' רשע וטוב לו וכו' 

מן שהן תלויות זה בזה כי החילוק בין הרשעים  וכפי שיבאר לק שרוצה לומר שאותה קושיא שיש על הצדיקים יש גם על הרשעים  
 תלוי בחילוק שבין הצדיקים.

 צ"ע מה הקושי להבין שצדיק וטוב לו.  לכאורה   כז 
ורשע מאריך ברעתו, דהיינו    ז'   פרק   עיין קהלת   כח צדיק אובד בצדקו  יש  ובמדרש רבה שם הביאור על  רע  טו  שעל הקושיא למה 

ז. הקושיא על הצדיקים בעצמם שאחד טוב לו ולחבירו רע וכן על הרשעים שלאחד    , אבל בברכות ר לצדיק וטוב לרשע יש ביאור ברו 
כיון  ומתרצת      טוב ולשני רע. זו. ונראה  יוסי אבל רבי מאיר חולק שהקב"ה לא נתן למשה תירוץ לשאלתו  שני תרוצים בשם רבי 

    ,  דלא סבירא ליה לתרץ כך, אלא סבר כרבנו שאין על זה תירוץ בעוה"ז
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, שאפי' משה רבינו ע"ה לא השיג זאת, וע"ז ביקש )שמות לג(  וכן רשע אחד טוב לו ולשני רע
וטו . כי צד\ל/(כט)  הודיעני נא את דרכיך . צדיק  \לא/ הצדיק שהלכה כמותו  'ב לו, זה בחי יק 

כמותו הלכה  הצדיק שאין  בחי'  זה  לו  לו\לב/ורע  וטוב  רשע  הרשע שמקורב   \לג/.  בחי'  זה 
שאין הלכה  גמור  להצדיק שהלכה כמותו. רשע ורע לו זה בחי' הרשע שמקורב להצדיק  

כל קושית רשע נמצא ש.  ם צדיקשאינו מקורב לשועל רשע    צ"ע מדוע לפי רבינו לא קשה כללכמותו.  
לצדיק   מהמקורב  יותר  כמותו  שהלכה  לצדיק  המקורב  זוכה  מדוע  לצדיק  שמקורב  רשע  על  היא  לו  טוב 

  אלא עצם הקרבה לצדיק אמיתי היא הטוב  שהטוב שמדבר עליו אינו טוב גשמי  נראהו.  ין הלכה כמותואש
הסתרה לדעת ותורת ה' תורת  בתוך ה שזוכה על ידו לדעת הנ"ל באות ג' שעל ידו מהפך את ההסתרה ש

  אלא שגם בזה יש חילוק עצום בין צדיק שהלכה  נסתר שמוכיחה אותו ע"י התנוצצות געגועים אל הש"י, 
כמותו כתבתי  .  כמותו לצדיק שאין הלכה  )ובהקדמה  יותר  גדול  לדעת  נראה שזכה  כמותו  זה שהלכה  כי 

 ים( לשם שמשאולי אפ"ל שזה החילוק בין דעת סתם לדעת של מחלוקת 
נראה שבכח הצדיק להמשיך שפע וטוב לנילוים אליו אפילו רשעים יותר מהמגיע להם לפי מעשיהם  עוד  

עד  מהתבואה שציוה המלך לקצור    \לד/עצם הביטול לצדיק עולה על הכל כמבואר ממעשה שסיפר רבנו  כי
 .  החכם להביא למלך צפור לפייסו סוף השנה וכיון שלא הספיקו יעץ להם

דיק שהלכה כמותו לצדיק שאין הלכה כמותו נ"ל שהכוונה לצדיקי אמת לעומת צדיק האמת  בין צ  והחילוק
ב\לה/שבדור ובאמת החילוק  נעלם,    ,עצום  איניהם אע"פ שמבואר במקום אחר שהו,  אבל לעיני בשר הוא 

  כי  ,יק שהלכה כמותוכיצד זכה רשע אחד יותר מחבירו להתקרב לצד ,וממילא חוזרת הקושיא גם על הרשע
נדמה שאין הלכה    ,כמותו  הר, אדרבה דייקא הצדיק הגדול שהלכ כמותו זה בעצמו נעלם ונסת  הלכ זה שה
קמ   ,כמותו בתורה  מהאמת/   ,וכמבואר  הפוך  שנראה  מהחותם  שתמיד  \לוהמשל  ועוד  עליו ה,  מעמיד  ס"מ 

וב ברב  ממעשה  כידוע  וקל  כרשע  העולם  בעיני  אותו  ומצייר  שווא  עלילות  עליו  שמעליל  חולק  נו  איזה 
 . שה מזבוב ועכבישומע

 
  רכות ז.עיין ב  כט 

ז  ל יוסי שלשה דברים בקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו בקש שתשרה שכינה על    .ברכות דף  יוחנן משום רבי  ואמר רבי 
ישראל ונתן לו שנאמר הלא בלכתך עמנו בקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך בקש להודיעו  

שנאמר הודיעני נא את דרכיך אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק  ונתן לו  דוש ברוך הוא  דרכיו של הק 

אמר לו משה צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן רשע רשע וטוב לו רשע בן    ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו 
ו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן רשע איני והא כתיב פקד עון אבות על  ר צדיק וטוב ל אמר מ   .   צדיק רשע ורע לו רשע בן רשע 

כשאין   הא  בידיהם  אבותיהם  מעשה  כשאוחזין  הא  קשיא  לא  ומשנינן  אהדדי  קראי  ורמינן  אבות  על  יומתו  לא  ובנים  וכתיב  בנים 
ליה צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק    אלא הכי קאמר   .  נמצא שצדיק בן רשע לא רע לו בגלל אביו   אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם 

דאמר רבי מאיר שתים נתנו לו ואחת לא    ופליגא דרבי מאיר  .    שאינו גמור רשע וטוב לו רשע שאינו גמור רשע ורע לו רשע גמור 
לא תוכל לראות את  ו הגון ויאמר  נתנו לו שנאמר וחנתי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון ורחמתי את אשר ארחם אף על פי שאינ 

עכשיו שאתה  דכתיב ויסתר משה פניו  לא רצית  בסנה  פני תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה כשרציתי  
ן דאמר  אמר רבי יונת   דרבי שמואל בר נחמני דברי ר"י בן קרחה שאמר שמשה נענש על ויסתר פניו על דברי  איני רוצה ופליגא  שהודיע לך דרכי  רוצה  

רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בשכר שלש זכה לשלש בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים בשכר כי ירא זכה לוייראו  
 מגשת אליו בשכר מהביט זכה לותמונת ה' יביט: 

הגמ'  רשע    צ"ע  הבן  שנענש  בעונש  שמדובר  הבינה  כי  הראשון  תירוץ  באמ ע דוחה  אבל  אביו  עוון  פ ל  לפרש  שכיון  ת אפשר  שוט 
 שנולד מאב שאינו צדיק נולד במדות רעות וזה הרע שלו וכמבואר בתורה י'. עה"פ ויראו את צרורות כספהם המה ואביהם.  

התירוץ השני לחלק בין רשע גמור ללא גמור שהרי רוב רשעים שאינם גמורים וביניהם בעצמם יש שרע לו ויש שטוב לו    עוד צ"ע 
 שעל כן פליג ר"מ דלא סבירא ליה האי תירוץ.  ואולי אפ"ל    .וא"כ הדרא קושיא 

ואולי כי זוכה לגור בשני  צ"ע מה אכפת לצדיק שנמצא בעולם האמת אם הלכה כמותו או לא העיקר שזכה לאמת.    על פי פשט   לא
 עולמים כמבואר בגמרא שע"י שלומדים דבריו שפתותיו דובבות בקבר 

של ש"ע כי נמצא לפ"ז שהצדיק שאין הלכה כמותו לא מקיים ש"ע ועוד    ו בהלכה למעשה שאין הכוונה הלכה כמות   ונראה פשוט   לב
 קשה הרי מדובר ברשע ומסתמא מעיקרא נקרא רשע כיון שלא מקיים ש"ע גם המקורב לצדיק שהל"כ.

בל  א   שאין הל"כ.  נראה הכוונה כפשוטו שטוב לו בגשמיות עוה"ז, ועל זה קשה מדוע טוב לו יותר מחבירו מקורב לצדיק   לכאורה   לג
יותר   שהל"כ  לצדיק  לרשע המקורב  הטוב שיש  במה מתבטא  צ"ע  לכן באמת  גשמיות.   הוא  מצדיק  שהטוב שמקבלים  לומר  קשה 

 מהמקורב לצדיק שאין הל"כ 

 בככבי אור חלק מעשיות וספורים   נמצא  לד
 הצדיקים הם תחת ממשלתו באתכסיא.    ל לעיל בתחילת התורה שיש צדיק שכ   וכמבואר   לה 
מובא וכ  לו  רצז    ש"ק י בש   ן  סימן  רבינו  ח"ב  את  מוהרנ"ת  אני  ששאל  זכיתי  במה  אולם  לי  קשה  לא  זה  מכם  רחוקים  שהעולם  זה 

   ואחר שענה לו כך אזי באמת שוב לא היה לו קשה הדבר.להתקרב אליכם וענה לו רבינו גם זה לא קשה  



 5סז.           מוהר"ן                                 נו     תורה                                 קוטייל                      

זאת השיג  לא  רעמים, שהם  \לז/ ואפילו משה  בחי'  ה',  דרכי  בחי'  הם  כי  תמים ,  נפלאות 
להשיג  ,דעים בחי'  \לט/[לח]   שא"א  ידים,  מבחי'  השמים,  מן  דיבורים  כשמקבלים  כן  ועל   .

מחלוק בחי'  זה  כי  כמותו.  הלכה  אין  אם  אף  אותו,  לגנות  אין  כנ"ל,  לשם   מתורעמים 
נפלאות  , רק שאי אפשר להשיג זאת. כי הוא  דברי אלקים חייםאלו  אלו ו   שמים, שבאמת

    :  , בחי' רעמים כנ"לתמים דעים
 

חוללה   מבברוחו שמים שיפרה \מא/)איוב כו(הפסוק פירוש  הוא   ,באות ט' עד כאןשנתבאר וזה 

 . ידו נחש בריח, הן אלה קצות דרכיו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורותיו מי יתבונן
בחי' שמים  פרהשמים ש  וברוח בידים שהם  המנשב  הנ"ל  הדופק  הרוח  בחי'  היינו   ,

.  כי ע"י שמנשב בידים רוח חיים מעלה אותן מהארציות להיות ידי אמונה ואזי מתבהרים השמים שלו כנ"ל
שמתחדש ע"י אנחה באמת ומטהר את   , כי ע"י הרוח הדופק הנ"ל ברוחו שמים שפרהוזהו בחי'  

ועי"ז ממילא את ה נשא לבבינו אל  הוא מזכך ומשפר השמים שהם הידים, בבחי'  ,  ידיםהלב 
   :  כנ"ל אל בשמים כפים אל

  די יל  שהיו כבדים וסתומים ע  \מג/ , שעי"ז עושה חלל בהידיםחללה ידו נחש בריחוזה  

זוהמת הנחש   רוח שהוא  לידים  העצבות  ונתפשט  חיים  ועתה    כנ"לשבלב  רוח  המשיך  אנחה  ע"י 

 :   שסילק את העצבות והכבדות מהלב והידים בבחי' לבו חלל

 
שבאמת א"א להשיג זאת עוה"ז כלל.    חזר כן זכו או אם הכוונה משה דייקא אבל צדיקים שאחריו כיון שהם משה בעצמו ש   צ"ע   לז 

 ועיין חיי מוהר"ן תטו ועיין באה"ל הנ"ל שראב"ן עפ"י תורה ח' לשרבינו מבאר ולכאורה מבאר מה שמשה לא השיג וצ"ע.
 עיין חיי מוהר"ן אות כד   לח 

י ֶאפְ   -  סימן כד חיי מוהר"ן    לט אִּ ֶ ְרֵכי ה' ש  ד ַ ר מִּ ֵ "ל ַהְמַדב  ה ַהנ ַ ֹורָּׂ סֹוף ַהת  ר ב ְ ן ַהְמבֹאָּׂ ְניָּׂ עִּ ַמר הָּׂ אָּׂ ֶ ו   ַאַחר ש  ֵאל  ו  וָּׂ יַנת ֵאל  חִּ ֵהם ב ְ ֶ ם ש  ינָּׂ ר ַלֲהבִּ ָּׂ ש 
י כֵ  ִּ מֹותֹו, ַאף ַעל פ  ה כ ְ כָּׂ מֹותֹו ְוֶזה ֵאין ֲהלָּׂ ה כ ְ כָּׂ יק ֲהלָּׂ ד ִּ ה ַהצ ַ ז ֶ ֶ י ש  ִּ ַאף ַעל פ  ֶ ים, ש  ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹקִּ י  ד ִּ ר אִּ בָּׂ ים. ְוֶזה ַהד ָּׂ ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹקִּ ו  ד ִּ ֵאל  ו  וָּׂ ן ֵאל 

ין   בִּ ר ְלהָּׂ ָּׂ ':ֶאְפש  ים ְוכו  מִּ יַנת ְרעָּׂ חִּ י ֵהם ב ְ ל כ ִּ לָּׂ       כ ְ

סִּ  א ב ְ ְמצָּׂ נ ִּ ֶ י ש  ִּ ַאף ַעל פ  ֶ ַמר ש  ם ְואָּׂ עֹולָּׂ ם הָּׂ ה עִּ ָּׂ דֹוש  תֹו ַהק ְ יחָּׂ שִֹּ ת ב ְ ה ְקצָּׂ ז ֶ ר מִּ ֵ ב  ה ד ִּ ְילָּׂ ַ ל  ַ ְך ב  ָּׂ ֹוֵצא  ַאַחר כ  א ַהז ֹאת ְוַכי  יָּׂ ְ ץ ַעל ֻקש  רו  ֵ ים ת  לִּ ָּׂ ְפֵרי ְמֻקב 
ים   רֹוצִּ ֵהם  י  כ ִּ ֶזה  ָּׂ ְבֵר ב  ד ִּ ו   ֵאל  וָּׂ ו   ֵאל  ֱאֶמת  ֶ ב  ן  ֵ כ  ַעל   ,' ְוכו  ה  רָּׂ בו  ג ְ מִּ ְוֶזה  ֵמֶחֶסד  ה  ז ֶ ֶ ש  יר  ַמְחמִּ ְוֶזה  ֵמֵקל  ה  ז ֶ ֶ ש   ַמה  ֵרץ  ן  ְלתָּׂ ַעי ֵ ים,  ַחי ִּ ים  ֱאלֹקִּ י 

ים ֵאינָּׂ  צִּ רו  ֵ ו  ַהת  ֱאֶמת ֵאל  ֶ י ֵכן ב  ִּ ה ַאף ַעל פ  כָּׂ ְברָּׂ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ַמר ַרב  ְבֵריֶהם, ְואָּׂ דִּ יֶצער  ב ְ אז ֶעמִּ יר לָּׂ ֹון )מִּ ש  ָּׂ זֹו ַהל  ַמר ב ְ ת. ְואָּׂ ין ְקצָּׂ בִּ ֵ ם ַלמ  לו  ם כ ְ
ל כ ִּ  לָּׂ ץ כ ְ רו  ֵ ֱאֶמת ֵאינֹו ת  ֶ י ב  ַני. כ ִּ פָּׂ א זֹאת ב ְ יָּׂ ְ רו ץ ַעל ֻקש  ֵ יו לֹוַמר ת  ְתנָּׂ ד מָּׂ ֹר ֶאחָּׂ ץ(. ַיְחג  רו  ֵ ין ַאת  אגִּ ר ֶלֱאֹכל, ְוֶזה זָּׂ ֻמת ָּׂ ר ו  ֵ ש  ָּׂ ר כ  בָּׂ ַהד ָּׂ ֶ   י ֶזה אֹוֵמר ש 

ד אוֹ  ל ֶאחָּׂ ָּׂ כ  ֶ ֵניֶהם ֱאֶמת ֵמַאַחר ש  ְ ְבֵרי ש  ד ִּ ֶ ֶכל ש  ֵ ש  ַ ין ב  בִּ ר ְלהָּׂ ָּׂ ְכלֹו ְוֵאיְך ֶאְפש  ר ְלאָּׂ סו  אָּׂ ֶ ':אֹוֵמר ְלֶהֶפְך ש  ֶהֶפְך ֵמֲחֵברֹו ְוכו  ין ב ְ   ֵמר ַהד ִּ

. לֹא    ש  ָּׂ ֶהם ַממ  ָּׂ ו  ֵאין ב  ֵאל  ָּׂ יֹות כ  ְ ים ַעל ֻקש  צִּ רו  ֵ ַהת  ֶ ה ש  ְיתָּׂ תֹו הָּׂ נָּׂ ְפֵרי   ְוַכו ָּׂ סִּ ב ְ ֶ ים ש  צִּ רו  ֵ א ַהת  ֲעיָּׂ ַ ב  ר    מִּ ם, ְוַכְמבֹאָּׂ לו  ֶהם כ ְ ָּׂ אי ֵאין ב  ַוד ַ ב ְ ֶ ים ש  רִּ ַהְמַחק ְ
ל ַהְמחַ  ֶ ים ש  רִּ ְספָּׂ ו  ב ִּ ל  ן ֲאפִּ ה ְלַעי ֵ כָּׂ ְברָּׂ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ַסר ַרב  יל ֶזה אָּׂ בִּ ְ ש  ב ִּ ֶ קֹום ַאֵחר ש  מָּׂ ֵרינו  ב ְ ְדבָּׂ ֶ ב ִּ ים ֵמֲחַמת ש  רִּ ֵ ש  ים ַהכ ְ רִּ קֹות  ק ְ יֹות ֲחזָּׂ ְ ין ֻקש  יאִּ בִּ ְ מ 

ְבנָּׂ  ו  ש  ְמֹאד  לו  רו ץ חָּׂ ֵ ְוַהת  ה   ְרצָּׂ ין ְלתָּׂ ְך רֹוצִּ ָּׂ ְוַאַחר כ  ם,  תָּׂ יָּׂ ְ ֻקש  ין ב ְ יכִּ ַמֲארִּ ו  ם  ֵ ְרֵכי ַהש   ד ַ ַעל  דֹולֹות  ֶהם ְורֹוֶצה  ג ְ ָּׂ ן ב  ַעי ֵ ְ מ  ֶ י ש  ן מִּ ֵ ְוַעל כ  ְתרֹו.  ְלסָּׂ ֵקל 
ֶכל יו   יֹות ַעל ְיֵדי שֵֹ ְ ש  ֻ ֵרץ ַהק  ן אָּׂ ְלתָּׂ ֵ א, ַעל כ  יָּׂ ְ ֻקש  ר ב ְ אָּׂ ְ ש  ם ְונִּ לו  ץ ֵאינֹו כ ְ רו  ֵ ַהת  ֶ ְך ש  ָּׂ ין ַאַחר כ  י ֵמבִּ דֹול, כ ִּ ת ג ָּׂ יקֹוְרסו  ִּ בֹוא ְלֶאפ  ֶהם  ַכל לָּׂ ָּׂ ן ב  ר ְלַעי ֵ סו 

ים אֵ  נִּ ְניָּׂ עִּ א ב ְ יָּׂ ְ ֹו ֵאיֶזה ֻקש  ַדְעת  לֹום ב ְ ָּׂ א ַחס ְוש  ָּׂ ב  ֶ ְכש  ה ְלַבד. ו  נָּׂ ְסמְֹך ַעל ֱאמו  ל ַרק לִּ לָּׂ נו   כ ְ ר לָּׂ ָּׂ י ֶאְפש  י אִּ ה  כ ִּ ְרצָּׂ ר ְלתָּׂ ָּׂ י ֶאְפש  אִּ ֶ יְך ֵליַדע ש  רִּ ו  צָּׂ ל 
ב ֶ  אי  ַוד ַ ב ְ ֶ ש  ין  ְלַהֲאמִּ ְלַבד,  ה  נָּׂ ֱאמו  ַעל  ְסמְֹך  לִּ ַרק   ,' ְוכו  ה'  ְרֵכי  ד ַ י  ִּ ֱאנֹוש  הָּׂ ְכֵלנו   שִֹּ ב ְ יג  ִּ ְלַהש  ו  ַדַעת  י  לָּׂ אִּ ְכֵלנו   שִֹּ ב ְ ֶ ש  ַרק  ר,  ָּׂ ש  ְויָּׂ כֹון  נָּׂ ֹל  ַהכ  ֱאֶמת 

ה.  אֶ  ֵ ַהְרב  ה  כָּׂ ְברָּׂ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נו   ֵ ַרב  ְבֵרי  דִּ ב ְ ֶזה  ר  ְוַכְמבֹאָּׂ ם,  ֵ ַהש   ְרֵכי  ד ַ ין  בִּ ְלהָּׂ ר  ָּׂ רוִּצים     ְפש  ַהּתֵּ ת  ְקצָּ ֲאִפּלוּ  א  ים    ֶאּלָּ לִּ ָּׂ ַהְמֻקב  ְפֵרי  סִּ ב ְ ים  אִּ בָּׂ ו  ַהמ 
  , ֶֹדש  ַהק  ַח  ְורו  ה  גָּׂ ָּׂ ַהש  ֲעֵלי  ַ ב  ים  ִּ ְקדֹוש  ים  יקִּ ַצד ִּ יו   הָּׂ ֶ ש  ים,  י ִּ ת ִּ ש   ֲאמִּ חו  ב ְ ְרֶאה  נִּ ַ כ  ים,  צִּ רו  ֵ ת  ְיֵדי  ַעל  א  יָּׂ ְ ש  ֻ ַהק  ֵרץ  ְלתָּׂ ר  ָּׂ ֶאְפש  י  אִּ ֵכן  י  ִּ פ  ַעל  ַאף 

ה.   נָּׂ ְסמְֹך ַעל ֱאמו  ין ַרק לִּ יכִּ ְצרִּ ר ַמַעל, ו  אָּׂ ְ ש  ה נִּ בָּׂ ו  ש  ַהת ְ ֶ ה   ש  ִחירָּ ה ְוַהּבְ גֹון ַהְיִדיעָּ ּלוּ ּכְ אֵּ א ּבְ יֹּוצֵּ יֹות ּכַ ְ ר ֻקש  אָּ ְ ן ַעל ש  א ג ַ   ְוכֵּ בָּׂ ו  מ  ֶ ים  ש  רֹוצִּ ֶ ן ש  ֵ ם כ 

נו   לָּׂ ֵאין  ן  ֵ כ  ַעל   . ְכֵלנו  שִֹּ ב ְ ל  לָּׂ כ ְ ץ  רו  ֵ ַהת  ין  בִּ ְלהָּׂ ין  ְיכֹולִּ ֵאין  ֶ ש  ְרֶאה  יִּ ם  ֵעיַניִּ לֹו  ש   י ֵ ֶ ש  י  מִּ ו   , ה  ְרצָּׂ .    ְלתָּׂ ו  ֵאל  ָּׂ כ  יֹות  ְ ֻקש  ֵרץ  ְלתָּׂ ל  לָּׂ כ ְ ֶזה  ָּׂ ב  ְכֹנס  ן  לִּ ְוכֵּ

ת  ְתִחּלָּ ּבִ ים  ַהַחיִּ ץ  עֵּ ּבְ ה  אָּ ַהּמוּבָּ א  יָּ ְ ש  א    וֹ ַהּקֻ ְולָּׂ הו א  רו ץ  ֵ ַהת  ֶ ש  ְרֶאה  יִּ א  הו  ֶ ש  ל  ָּׂ כ  ֶכל  שֵֹ לֹו  ש   י ֵ ֶ ש  י  מִּ ו   , ה  ְרצָּׂ ְלתָּׂ ֵעֶדן"  ַגן  ֲעֵרי  ַ ַה"ש   ַעל  ַ ב  רֹוֶצה  ֶ ש 
 ְ ש  ֻ ֵרץ ַהק  ֶפה ְלתָּׂ ר יָּׂ ֶ ן טֹוב ֲאש  ֵ ם כ  ר ְלַהְרֵהר. אִּ סו  ם אָּׂ ָּׂ ש   ה מִּ ַמְעלָּׂ ְ ל  ֶ ם ש  ָּׂ ם ש  ל סֹוף ְמַסי ֵ ָּׂ י סֹוף כ  ם, כ ִּ א  ְכלו  נו   יָּׂ ר לָּׂ סו  אָּׂ ֶ ץ, ש  רו  ֵ ם ֶזה ַהת  ה עִּ ָּׂ ל  ְתחִּ ב ִּ
וֹ  ְלַבס  ו   , ו  ֵאל  ָּׂ כ  ֹהו   ַהת  עֹוַלם  ל  ֶ ש  ירֹות  ֲחקִּ ַ ב  ְכֹנס  לִּ נו   לָּׂ ה  ָּׂ מ  ְולָּׂ חֹור,  אָּׂ ל ְ ַמה  ו  ים  נִּ פָּׂ ְ ל  ַמה  ל  לָּׂ כ ְ ב  ְלַהְרֵהר  ו  ש  יָּׂ ם  אִּ יֹוֵדַע  י  מִּ ו  ם,  לו  כ ְ ְרצו   ְיתָּׂ לֹא  ף 

לֹום: ָּׂ ש    ב ְ
 מחלוקת  -מתרלו  מחלוקת ו   -בדפו"ר מחלוקות,   -גם בתרלד   מ

יַח: )י   איוב פרק כו   מא רִּ ָּׂ ש  ב  חָּׂ דֹו נָּׂ ה יָּׂ ה חְֹללָּׂ ְפרָּׂ ִּ ם ש  ַמיִּ ָּׂ חֹו ש  רו  ו    ג( ב ְ כָּׂ רָּׂ ה ְקצֹות ד ְ ֶ יו \ )יד( ֶהן ֵאל  כָּׂ רָּׂ ו  \ }ד ְ רֹתָּׂ בו  ֹו ְוַרַעם ג ְ ַמע ב  ְ ש  ר נִּ בָּׂ ֶמץ ד ָּׂ ֵ ַמה ש   { ו 
יו \  רֹותָּׂ בו  ן: \ }ג ְ ֹונָּׂ ְתב  י יִּ  { מִּ

ידו    -)יג( ברוחו שמים שפרה    רש"י  )ירמיה מב(. חוללה  ונטה אהל שפרירו  כמו  וברוח פיו איהל  נחש    את   -בדבריו  פרעה הנקרא 
בריח )ישעיה כז( לשון חיל וצרה וכן במקום אחר הלא זאת היא המחצבת רהב מחוללת תנין )ישעיה נא(, ל"א יסדה ידו את לויתן  

 כמו גבעות חוללתי )משלי ח(: 

עלותיו ד"א  מה רמז דבר אדם יכול להבין מפ   -קלות ומועטות לפי שאר גדולות שבו. ומה שמץ דבר נשמע בו    -)יד( קצות דרכיו  
 שמץ כמו לשמצה לגנות: 

 שפרה   -בתרלד   מב 

 י הידים הן בטוי הלב  י חלל בקרבי כ מלשון לב   נ"ל  מג
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הנחש זוהמת  בחי'  כשמבטל  שממשי  ואזי  באמת  אנחה  יע"י  על  ללב ך  חדש  ודעת  חיים  רוח  דה 

לידיםשפומת ידי  ואזי נתנשאין הידים  ,, והרוח הדופק מנשב כסדרט  ויהי  ותפלה  לבחי'  ,  אמונה 
השמים חזקה    ונזדכך  לאמונה  וארוזוכה  השמים  נפתחו  אמונהאבחי'  ר"ת  אלקים  מראות  ואזי    ,ה 
בחי' מחלוקת   שסובל הפכים,  שהם אמת ודעת גדולדבורים    ,םשמי לו לבחי'  עמידים שמקבלין מהם  
 כנ"ל.   דברי אלקים חיים' דרכי ה', כי באמת אלו ואלו זה בחילשם שמים, ש

דרכי ה', בחי' צדיק וטוב  קצה וסוף הנעלם של  , היינו שזה בחי'  הן אלה קצות דרכיווזה  

 כנ"ל.   נפלאות תמים דעיםוכו', שא"א להשיג כנ"ל, בחי' רעמים שהם 

יתבונןוזה   מי  גבורותיו  ורעם  בו  נשמע  דבר  שמץ  שבומה  היינו  אלו  , 

ואסור לגנות את המקבל אף  הד גנות,  יבורים שמקבלין מן השמים הנ"ל, אין בהם שום 
 אם אין הלכה כמותו. כי זה בחי' דרכי ה', בחי' רעמים, שא"א להבין ולהשיג כנ"ל.  

וכו'וזה   דבר  כמותוומה שמץ  הלכה  אין  אם  אף  גנות,  שום  בהם  שאין  היינו  כי   ,, 

יתבונן מי  גבורותיו  מיורעם  כי  שהם  יוכל    ,  גבורותיו,  רעם  תמים להבין  נפלאות 

, רק שזה א"א דברי אלקים חיים. כי באמת אלו ואלו ה' בקולו נפלאותמד ירעם, בחי' דעים
 :  להשיג, כי הוא בחי' דרכי ה' כנ"ל

 
 עתה חוזר לבאר הפסוק שבו פתח את התורה בו רמוז כל הנ"ל שנתבאר בתורה זו 

התורת ה' שנעשית    זו לה' בהקריבכם מנחה חדשהתרה, לה להסזה בחי' מלכות שנפ וביום הבכורים

מקרא קדש יהיה הגדול של שער הנ' שזוכים לו ע"י בחי'  דהיינו הדעתבשבועותיכם ע"י בחי'  מההסתרה

שהיא זהמת הנחש   כל מלאכת עבודהדהיינו רוח הדופק ע"י אנחה מנשב בידים ומוציאם אותן מבחי'  לכם
 לט מלאכות עצבון ידים  

טחת  בהבזה בחי' מלכות, כמ"ש    לשון בכור,  כי יום הבכורים,  מהם הביכורים וביוֹ   ה פי'זו

דהיינו שאעשה אותו    אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ   \מו/)תהלים פט(הקב"ה לדוד המלך  

מליך  של האדם שבה מנמצא יום הבכורים רומז למלכות  .  בכור עליון על אחיוהשכמו  על כולם    מלך עליון
 . עצמו והיא בהסתרה שבהסתרה  על את הקב"ה

, תורת ה', שנעשה ע"י בחי'  [מז] בחי' תורה חדשה  זה  ,  בהקריבכם מנחה חדשה לה'

כשהיא יוצאת מהסתרה ע"י שהצדיק המוכיח מאיר לה דעת למצא את הקב"ה בתוך    \מח/המלכות הנ"ל

   : ההסתרה ומזה נעשה תורה חדשה תורת ה' ממש
, חוזר ומאיר בו אור גדול שהאיר בליל הסדר בלא כלים ועתה מאיר זמן מתן תורה,  בשבועותיכם

הספירה ימי  במ"ט  שנתתקנו  כנ"ל  בכלים  הדעת  בחי'  שבועות,   ,זה  של  מקוה  בחי'  מן,  בחי' 
 .  לה בתוך ההסתרהרת ה' המתגבחי' תו ון כנ"לשער הנשהוא מקוה של 

שמואל אשר ראה  כ  \נא/ מלשון מלכות, כמ"ש )שמואל א ט(  \נ/ [מט]   עצרתוע"כ נקרא שבועות  

דהיינו שאליו התכוונתי במה  זה ימלוך על עמי,  פירוש    (נב)  זה יעצור בעמי  אמר לו הקב"ה  את שאול

  .כי בשבועות מאיר דעת גדול במלכותעל כן שבועות לשון מלכות :  מלך על ישראלשאמרתי לך למשוח 

 
 ל(-ירעם )ה'( אל בקולו )כי בפסוק כתוב ירעם א –ירעם אל בקולו, ומתרצו    –מקולו, בתרלו    'ירעם ה -בדפו"ר ירעם ה' בקולו,   -גם בתרלד   מד

   אות ו' עם ניקוד חולם וביֹום הביכֹורים )כנראה שהיה חסר אותיות רגילות(  בתקפא  מה 

י:   תהילים פרק פט   מו ד ַעְבד ִּ וִּ ְלדָּׂ י  ְעת ִּ ַ ב  ְ ש  נִּ י  ירִּ ְבחִּ ית לִּ י ְברִּ ַרת ִּ ָּׂ י:   ...  )ד( כ  תִּ עָּׂ ו  ר ְיש  י ְוצו  ה ֵאלִּ ת ָּׂ י אָּׂ בִּ י אָּׂ ֵאנִּ ְקרָּׂ יִּ כֹור    )כז( הו א  י ב ְ נִּ )כח( ַאף אָּׂ
ֶרץ:  ֵנהו  ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי אָּׂ ם אשמור   ֶאת ְ ר לוֹ \ לו    )כט( ְלעֹולָּׂ מָּׂ ְ י ֶנֱאֶמֶנת לֹו: \ }ֶאש  יתִּ ְברִּ י ו   { ַחְסד ִּ

 כפל הדבר במ"ש לתוספת ביאור:   -להיות גדול על כל כמו הבכור על שאר הבנים. עליון וגו'    -)כח( בכור אתנהו    מצודות דוד 
 ]ועיין בעש"ט עה"ת בראשית סוף אות לה ולק"ה ברכת הריח וברכת הודאה ד' לה[ ה פרשה יג ז'  * עיין ויקרא רב   מז

מדוע   מח המלכות   צ"ע  למלכות   , ע"י  דעת  שמאיר  הצדיק  ע"י  נעשה  נעשה  הרי  אז  רק  הדעת  בה  נקלט  כשהמלכות  רק  כי  ואולי    .
 מההסתרה תורה לכן נחשב כאילו שהמלכות עושה.

רבה כח ג' שבעה שבועות שבין פסח לעצרת. ועוד הרבה בלשון חז"ל ועיין זוהר ח"ג דף צז: בגין כך איקרי עצרת דאית ביה ביטול  , ועין ויקרא  עיין משנה בכורים א' ג'  מט 
 יצה"ר.

ֲעֶצֶר   -משנה ג'  פרק א    כורים י ב משנה    נ ים קֶֹדם לָּׂ רִּ ו  כ  ין ב ִּ יאִּ לו  ֵמֶהם,  ֵאין ְמבִּ ב ְ ֲעֶצֶרת, ְולֹא קִּ ֵריֶהם קֶֹדם לָּׂ ו  כ  יאו  בִּ ים ֵהבִּ י ַהר ְצבֹועִּ ֵ ת. ַאְנש 
ֶדה:  ָּׂ ש   ַ ְזַרע ב  ר ת ִּ ֶ יךָּׂ ֲאש  ֵרי ַמֲעש ֶ ו  כ  יר ב ִּ צִּ ה )שמות כג( ְוַחג ַהק ָּׂ ֹורָּׂ ת  ַ ב  ֶ ב ש  תו  ָּׂ ֵני ַהכ  ְ פ   מִּ
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 בחי' רוח הדופק הנ"ל   \ נד/[נג ]   בחי' רוח הקודשמז לרזה  קודש  ,  מקרא קודש יהיה לכם

לקרות את הקודש בחי'    צריכין. היינו ששמתחדש ע"י אנחה לנשוב באיברים לנפץ אותם מעיפושם
רוח   עצבות  מלאכות,  ל"ט  הנחש,  מזוהמת  להנצל  כדי  הנ"ל,  הדופק  בידים  רוח  השולט 

 כנ"ל.  סקניות הע
לכם   יהיה  קודש  מקרא  הדופק  וזהו  הרוח  את  לקרא  אנחה  ע"י  כל מלאכת עבודה ש  כדידהיינו 

 , לא תעשו
 [ ]דף סז:

בידים  לבטל זוהמת הנחש, ל"ט מלאכות, עצבון ידים,  כדי  דהיינו   כמה  כי עיקר העצבון שולט 
ה( )בראשית  נח  \נה/ שכתוב  בנו  כשנולד  אמר  ידינו  שלמך  ומעצבון  ממעשינו  ינחמנו    כי   זה 

נמתק  שמנולד שנתקלל  הנח  ו   הקללה  היתהאדמה  ההאדם  הקללה  בידים  ועיקר  ושליטתה  עצבות  .  בחי' 
לזכות לדעת גדול    שע"ימבאר  ש  הכל כנ"ל לו ע"י עסק התורה, אפשר  ג' שזוכים  הדעת שביאר באות 

שעל ידה    ,ע"י אנחה )בחי' ויאנחו בנ"י(  ל"ט מלאכותשל  עצבות ועבדות  מדהיינו    ,יותר להוציאו ממצרים
ודע לידים  ,ת ללבמושך אריכות חיים  )שהוא    ,ע"י הרוח הדופק  ומהלב מתפשט  זהמת הנחש  ומבטל מהן 

אמונה   ידיו  לויהי  מלאכות  מל"ט  הידין  ומתעלין  עמלק(  קליפת  שבלב  שמים  הספק  אמונתו לבחי'  ועי"ז 

 נו:  נו מהשמיםדהיי ותפלתו שלימה ואזי מקבל דבורי אמת מהקב"ה
 

 

 
    חברותא לתורה נועד כאן ביאור  

 

* 
 

 הוספות לעיון 
 

 הוספה לאות ז' בעניין שבועות ומקווה של שער נ'
 שיעור טז  תורה נו הריצ"ח 

 )הדברים מקוצרים ומורחבים לפי הבנתי( 

בחי'    7)אחר    הוא  הדברות  בעשרת  בשבועות  שנתגלה  אנכי  של  הגילוי  דדקות(  הגדול  תורה  הדעת  שם  שמבואר   '
והוצאתיך מארץ מצרים   ע"י  זה  זאת  ואנכי אלקיך לתפוס  ה'  בדין אנכי  שיודע שכל מאורעותיו לטובה שתופס חסד 
דהיינו מכל הגלויות וכל המיצרים מבית עבדים היינו מכל המידות רעות ותאוות רעות ואז עולה מלכות דקדושה לבחי'  

בחי' בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר.  לטובה עוה"ב לדעת שכל מאורעותיו   
וזה בחי' שבועות שז"א עולה לכתר זה בחי' הנהגת הדין עולה לאריך לחד עינא דרחמי הנהגת הרחמים הגדולים ששם  

 אין דין ואין יחס למעשים שלא כדין אלא היחס הוא לכל דבר כפי שהוא בשרשו  
ַמְרת ֶ דקות(    18)אחר    ְ ש  ו  )ו(  ד  פרק  ַועֲ דברים  ל  ם  ָּׂ כ  ֵאת  ן  ְמעו  ְ ש  יִּ ר  ֶ ֲאש  ים  ַעמ ִּ הָּׂ ְלֵעיֵני  יַנְתֶכם  בִּ ו  ְכַמְתֶכם  חָּׂ וא  הִּ י  כ ִּ יֶתם  ש ִּ

ה:   דֹול ַהז ֶ ֹוי ַהג ָּׂ בֹון ַהג  ם ְונָּׂ כָּׂ ְמרו  ַרק ַעם חָּׂ ה ְואָּׂ ֶ ֵאל  ים הָּׂ  ַהֻחק ִּ
סורה וערות בת  אחות אואמרו רק עם. ס"ת מקוה ור"ת ערוה. למה ערות    האלה  -פסוק ב    שם בעל הטורים  עיין פירוש  

 אחיו מותרת, ולמה מקוה מ' סאה מטהר ואם חסר קורטוב אינו מטהר.  

 
או ל ֵלאמֹר:   א פרק ט -שמואל   נא ָּׂ ְפֵני בֹוא ש  ד לִּ ֵאל יֹום ֶאחָּׂ מו  ְ ה ֶאת ֹאֶזן ש  לָּׂ ד ג ָּׂ ר     )טו( ַוידֹוָּׂ חָּׂ ֵעת מָּׂ ָּׂ ַלח ֵאלֶ )טז( כ  ְ ן  ֶאש  מִּ ְניָּׂ יש  ֵמֶאֶרץ ב ִּ יךָּׂ אִּ

ה  אָּׂ ָּׂ ב  י  כ ִּ י  ִּ ַעמ  ֶאת  י  יתִּ אִּ רָּׂ י  כ ִּ ים  ת ִּ ְ ש  לִּ ְ פ  ד  י ַ מִּ י  ִּ ַעמ  ֶאת  יַע  ִּ ְוהֹוש  ֵאל  רָּׂ ש ְ יִּ י  ִּ ַעמ  ַעל  יד  גִּ ְלנָּׂ ֹו  ְחת  ַ ְמש  י:   ו  ֵאלָּׂ תֹו  ל    ַצֲעקָּׂ או  ָּׂ ש  ה ֶאת  אָּׂ רָּׂ ֵאל  מו  ְ ש  ו  )יז( 
 ֶ יש  ֲאש  אִּ ה הָּׂ נ ֵ הו  הִּ נָּׂ ד עָּׂ י ַוידֹוָּׂ ַמְרת ִּ י:   ר אָּׂ ִּ ַעמ   ֵאֶליךָּׂ ֶזה ַיְעצֹר ב ְ

 [ אבל עי"ש שמדובר בשמיני עצרת]מאי עצרת כמד"א זה יעצור בעמי,   פנחס רנו:  ]רע"מ[ עיין זוהר  נב 
 עיין לק"ה חו"מ חובל בחבירו ג' יט   נג

  נד
מֹו ֹנַח ֵלאמֹר ֶזה   בראשית פרק ה  נה ְ א ֶאת ש  ְקרָּׂ ד:   )כט( ַוי ִּ ה  ְידֹוָּׂ ר ֵאֲררָּׂ ֶ ה ֲאש  מָּׂ ֲאדָּׂ ן הָּׂ ֵדינו  מִּ בֹון יָּׂ צ ְ ֵמעִּ נו  ו  ֲעש ֵ ַ מ   ְיַנֲחֵמנו  מִּ

יניח ממנו את עצבון ידינו עד שלא בא נח לא היה להם כלי מחרישה והוא הכין להם והיתה הארץ מוציאה    -)כט( זה ינחמנו    רש"י 
קללתו של אדה"ר ובימי נח נחה וזהו ינחמנו. ואם לא תפרשהו כך אין טעם הלשון נופל על השם  קוצים ודרדרים כשזורעים חטים מ 

 ואתה צריך לקרות שמו מנחם: 

אל זצ"ל, מביא בשם מדרש אבכיר )מדרש  ר' חיים ויט   -ויקרא את שמו נח, לאמר זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו:   -  אמרי שמאי 
אבכיר אינו בידינו(, עד שנולד נח נולדו בני אדם עם ידים שטוחות בלי אצבעות ורק בימי נח נולדו בני אדם עם אצבעות מחולקות,  

 ועל זה נאמר, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו.

 ורה נה ד עיין סוף ת  טור   121תורה נז נדפס בדפו"ר בצילום    בדפו"ר נדפס כאן הקיצור של תורה נב ואחריה תורה נג .   נו



 8סז.           מוהר"ן                                 נו     תורה                                 קוטייל                      

הר מטומאת    ח"יצ וביאר  להטהר  מקוה  להם  שיש  בישראל,  הגוי  שתופס  מה  שזה  דהיינו  הגויים  לעיני  חכמתינו  שזה 
 הערוה.   וזהו שרק ע"י מקווה יכול גוי להכנס לקדושת ישראל. 

  -  דין טהרה מן הצרעתמצוה קעג    -שכח המקוה לטהר כיון שמים מטשטש צורה עי"שהחינוך    בשם(  דקות  28אחר  )

המים שיטהרו כל טמא, אחשוב על צד הפשט כי הענין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה כאילו    ובטעם
כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם, וכמו שכתוב ]בראשית א', ב'[ ורוח אלהים מרחפת    נברא באותה שעה,
בגופו יחדש גם כן פעולותיו לטוב, ויכשיר מעשיו, וידקדק בדרכי    שנתחדשבו בדמיון כי כמו  ן אל לעל פני המים, וית
 והשומע ישמע והחדל יחדל:וכו' ...  השם ברוך הוא: 

ה בההין שהוא מילוי של בחי' מלכות  -דקות( ביאר זאת עפ"י הסוד של מקוה גמט' קנא שהוא סוד מילוי אהי  27)אחר  
 ה  -שבה מאיר הכתר דהיינו שם אהי הבינה  כי מקוה סוד 

דקות( שע"י שהוא טובל הוא בטל וכמו נכנס בעיבור באמא עלאה דהיינו בינה ונולד מחדש, ובינה    29והביאור )אחר  
בחי' מי החסדים כי שער הנ' שבה דהיינו כתר המאיר בה הוא תכלית החסדים.  וזה בחי' רחם שנותן לנכנס בו )ומבטל  

 ה בחי' אנא זמין למהוי -ר( מחר חדש לכן השרש לזה הוא בשם אהיד היוצעצמו כחמר בי
( וזה בחי' תשובה המבואר בתורה ו' זביחת היצר דהיינו ישמע בזיונו ידום וישתוק שזה תכלית הביטול  דקות  21אחר  )

וזוכה שתיהיה  למהוי  ה דהיינו כתר של זעיר שעי"ז נעשה בבחי' אנא זמין  -ואזי ע"י בחי' כתר לי זעיר מאיר לו שם אהי
לו הויה חדשה ע"י שמבטל עצמו לגמרי )אמנם שם התורה מדברת בעיקר ממילוי יודין דהיינו קסא אבל גם בחי' קנא  

 דהיינו מקוה יש בזה(  
ה הוא הכתר המאיר בבינה ובינה בחי' יובל בחי' וקראת דרור בחי' חרות בחי' שער החמישים שער הנ' שאחר  -כי אהי

)וכמבואר בתורה עג תנינא לעין תשובה(  ושם הכל חוזר לשרשו בחי' תשובה זרקא לאתר  הטיות  המט שמעל כל ה
   .דאתנטילת מתמן

והקב"ה    ,יתגלה להם בשם הויההקב"ה  הכוונה שמשה רצה ש  , ס"ת הויה  " לי מה שמוויאמרו  "עוד אמר שמשה שאל  
ה  -ה אשר אהי-מר לו אהיזהו שאו   , ה-צריך לגלות שם אהי  , דהיינו שיהיה לו הויה  , אמר לו שכדי שיאיר שם הויה

 )אשר אותיות ראש מרמז לחכמה שע"י בינה זוכה לחכמה( 
עה"פ    \נז/ דקות( עפ"י האריז"ל  31)אחר    ח"יצוביאר הר   ,משמע שהמקוה מרפא מחלות  "אין יסורים בלא עוון"ועיין לקמן  

  ,לה גמט' מטלכן חו  ,ואזי נופל למשכב  ,אזי הוא נופל לבחי' מט  , כי כשאין הארה משער הנ'  "ה' יסעדנו על ערש דוי "
  " החכמה תחיה" כי    ,ינו בינה ששם מאיר החכמה את הכתרידה,וזה ע"י מקוה    , ורפואתו להמשיך לו הארה משער הנ'

והכל מתגלה רק    " חיים ברצונו "כמ"ש    , הוא עצם החיים  , כי כתר הוא הרצון  , ששם מקור חיים  , ע"י שיונקת משער הנ'
ניתוק מהחכמהכאבל    ,הנ'  את  שהיא מאירה בגוף  ,שהיא עשר  ,והחכמה רמוז ביוד  ,בבינה נעשה מיוד דוי  ,שיש    , אזי 

נופל למשכב על ערש דוי  ,ומעשר ערש בגמרא חולה נקרא  ו  ,ר"ת אריך  "כי אני ה רופאך "ומבואר בספרים       .והוא 
 . נעשה קצר רוח  אזי דהיינו כשלא מאיר בו מאריך ,קצירי

נ'  ,"כי לא יראני האדם וחי "דקות( שכתוב    31עוד ביאר )אחר   א"א לראות ולהשיג ממש  בחיים  דהיינו ש  ,האדם גמט' 
דרשו חז"ל נ'    "ויעלהו על הר נבו "   ,וגם משה רבינו לא זכה לשער החמישים אלא במתן תורה ובפטירתו   ,את שער הנ'

ששם זה    , בחי' אלו ואלו דברי אלקים חיים  ,דהיינו שהשורש לו בא משער הנ'  ,ולכן שמו ר"ת מחלוקת שמאי הלל  ,בו
ט דהיינו ע' פנים  "הכוונה שזכה למע   ,"ותחסרנו מעט מאלקים "יינו שבחייו  דה  ,מה(רומז לבינה )עיין כאן פרפראות לחכ

 שאז הנ' נכנס בו.  ,וזה הכוונה הר נבו  ,ובפטירתו זכה לשער הנ' , של תורה ומט שערי בינה
ט  "מטה בחי' מ כי    ,ושרש המחלוקת  דהיינו כח הבחירה   . מטה  ? בחי' מה זה בידך  ,היא בבחי' המט  ,דהיינו כי כל הבחירה

אזי הוא מעל הבחירה, כי שער הנ' הוא    ,וכשמתגלה שער הנ'  ,חי' מט פנים טמא ומט פנים טהורב  ,לכאןלכאן ו  ,הטיות
 מהות אחרת )כיחס עבד ודרור(   ,עולם אחר ,אלא הוא ענין אחר לגמרי  ,לא עוד שער רק מעל המט

ולם כמו  יהם בגדקות( מידה בעצמה היא גבול לא שייך בה שינוי אלא ע"י הארת המוחין ששם בחי' וחילופ  37)אחר  
שמובא כבר בראשונים שהפירוש שבחכמה אפשר לשנות ולהחליף הכל ולכן המידות רק ע"י הארת המוחין בהן אפשר  

 לשנותן ועכ"פ לכווין את המידה למקום הנכון 
ע"י    40)אחר   המידות  שהן  קצוות  בו'  מאיר  העליון  הדעת  כלומר  דעת  גמט'  דעה  פעמים  שש  בהגר"א  כתוב  דקות( 

עת שבכל מידה כי בכל קומת מידה יש דעת דהיינו שהדעת שהוא בקו האמצעי מאיר מהכתר לכתר  חי' הדשמאיר בב
 שבכל מידה ולדעת שבה   

[ נאמר  הים  שירת  אחרי  מצרים  יציאת  טואחר  פרק  ר    [)כו(  שמות  ָּׂ ש  ְוַהי ָּׂ ֱאלֶֹהיךָּׂ  ה  ְיֹהוָּׂ ְלקֹול  ַמע  ְ ש  ת ִּ מֹוַע  ָּׂ ש  ם  אִּ ֹאֶמר  ַוי 
וְ  ה  ֲעש ֶ ת ַ יו  ֵעינָּׂ ְיהֹ ַהֲאזַ ב ְ י  ֲאנִּ י  כ ִּ ֶליךָּׂ  עָּׂ ים  ש ִּ ם לֹא אָּׂ ְצַריִּ ְבמִּ י  ְמת ִּ ר ש ַ ֶ ה ֲאש  ֲחלָּׂ ַ ַהמ  ל  ָּׂ כ  יו  ֻחק ָּׂ ל  ָּׂ כ   ָּׂ ַמְרת  ָּׂ ְוש  יו  ְצֹותָּׂ ְלמִּ  ָּׂ ֹרפְ ְנת  ה     :ֶאךָּׂ וָּׂ

וקשה מה שייך מחלה  ורפואה לכאן אלא כי אז  האיר להם בחי' משער הנ' שעל ידה יצאו ממצרים ומבואר בספרים  
ר  ה  אני  רכי  ה  ופאך  אני  כי  כך פעמים בתורה  כל  נזכר  מדוע  אביו רשב"י  ר"א את  בזהר ששאל  וכמבואר  אריך  "ת 

אותנו   הוציא  הוא  מידה  באיזה  לנו  לגלות  כדי   מוזכר  זה  פעמים  לו שחמישים  וענה  וכיו"ב  מצרים  מארץ  המוציאך 
( כמ"ש  דרור  בחי'  חרות  בחי'  העליון  יובל  בחי'  הנ'  שער  ע"י  דהיינו  פיוממצרים  ַנת  קרא  ְ ש  ֵאת  ם  ֶ ת  ְ ש  ד ַ ְוקִּ י(  כה  רק 

תֹו וְ  יש  ֶאל ֲאֻחז ָּׂ ם אִּ ֶ ְבת  ַ ֶכם ְוש  ְהֶיה לָּׂ וא ת ִּ ֶביהָּׂ יֹוֵבל הִּ ְ ל יש  ֶרץ ְלכָּׂ אָּׂ ָּׂ רֹור ב  אֶתם ד ְ ְקרָּׂ ה ו  נָּׂ ָּׂ ים ש  ִּ ש   : ַהֲחמִּ בו  ֻ ש  ֹו ת ָּׂ ְחת  ַ פ  ְ ש  יש  ֶאל מִּ   אִּ

 
הכוונה תהיה להמשיך לו שער הנ'  ולי. ו לפי שחסר ממנו שער הנ' ולזה אירע לו הח   חולה   -פרשת וירא    -להאריז"ל   טעמי המצות   נז 

ועי"ז יתרפא החולה והוא כללות של מ"ה ועי"ז הם נ' שערים )הר"א פלקין משם מורי זללה"ה(. אמנם מה ששמעתי אני הוא בפ' ה'  
זה  והוא    היפוך רחמים לדין וסוד היו"ד היתה דו"י גם יו"ד מספרה הוא עשר   מת יסעדנו על ערש דוי והוא כי סוד החולי בא לו מח 

עשר חוזר להיות עשר דוי והרי כל משכבו הפכת בחליו סוד ב' היפוכים הנ"ל. וביאור הדברים דע שהוא חולה לפי שאור חכמה אבא  
"ה כי מזון החולה בא מחכמה. והענין כי חכמה  ס נסתלק ממנו לכן צריך להמשיך לו מזון משם כדי לסעדו ולהחזיקו וז"ס משרז"ל ב 

ה מתהפכת היו"ד זו ונעשית דו"י ואז הוא חולה ודוי לבב גם י' גי' עשר נהפך לערש שהוא שוכב על  וא חול הוא י' שבשם וכאשר ה 
והזנה שהוא    סעדה המטה הנקרא ערש דוי ולכ אז צריך שיסעדנו ה' ויזון אותו וישקה על מציאות הערש דוי שיש לו ואז ע"י אותו ה 

ודוי    א ערש הנ"ל וגם חליו שגרם לישכב על מטתו חוזר להיות עשר שכב הו בו הפכת בחליו פי המשכב ש כ מאבא י' שבשם אז כל מש 
עכ"ל טעמי    חוזר להיות יו"ד וזהו כל משכבו הפכת בחליו ועי"כ הוא מתרפא וכמ"ש כי סיבת חליו הוא בהסתלקות השפע מהחכמה.

 .עכ"ל האריז"ל   המצוות.
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ְהֶיה  ה ת ִּ נָּׂ ָּׂ ים ש  ִּ ש   ַנת ַהֲחמִּ ְ וא ש  ֶכם  )יא( יֹוֵבל הִּ :לָּׂ ֶריהָּׂ ְבְצרו  ֶאת ְנזִּ יֶחיהָּׂ ְולֹא תִּ ְקְצרו  ֶאת ְספִּ עו  ְולֹא תִּ ְזרָּׂ :  לֹא תִּ ה  תָּׂ בו אָּׂ ֹאְכלו  ֶאת ת ְ ֶדה ת  ָּׂ ן ַהש   ֶכם מִּ ְהֶיה לָּׂ וא קֶֹדש  ת ִּ י יֹוֵבל הִּ ֹוֵבל ַהז ֹאת ת ָּׂ   )יב( כ ִּ ַנת ַהי  ְ ש  ֻ )יג( ב ִּ תֹו:ש  יש  ֶאל ֲאֻחז ָּׂ   בו  אִּ

ם דהיינו ע"י בחי' חמישים בחי' חרות שיש בו כח להחזיר כל דבר לנקודת המוצא שלו  ממצרי   בחי' וחמושים יצאו בנ"י
רעיא מהימנא ספר ויקרא פרשת בהר דף  בחי' תשובה עלאה בחי' בינה אמא עלאה יובל העליון וזה מובא גם בזהר  

ה"ד ואיש אל משפחתו  לותא ה אימא עלאה בינה איהי לחמשין שנין ובה אתייחסין ישראל במפקנותהון מן ג  יובל קח/ב  
    תשובו. כגוונא דמפקנו דמצרים דאינון מארי תורה בה אתמר בהון וחמושים עלו בני ישראל ואוקמוה. 

ה  -דקות( וזה בחי' לצאת מחולי לרפואה מכעס לדעת מקטנות לגדלות הכל ע"י אמא עלאה סוד השם של אהי 45)אחר 
ב  שאחד הצירופים הנמוך שבו הוא קנא גמט' מקוה  או  וכן  כי או כעס או דעת  כאריז"ל כעס עם הכולל גמט' מקוה 

 שטובל באש או במים  
   .הכל בבינה  ,אלקים חיים , לב ,בריאה , טהרה  ,בבינהזה הכל   " לב טהור ברא לי אלקים"

דקות( שלום הגבוה הוא דווקא שלום של מחלוקת כי כשאין הפכים אזי אין צריך שלום והשלום הזה נמצא    47)אחר  
אמר אם אין בינה אין דעת אין לנו משנה אם אין דעת אין חכמה או אם אין חכמה אין דעת כי  ל זה נדייקא בבינה שע

 דעת קשור דווקא לבינה בחי' גילוי האחדות בתוך הרבוי ולשלום של ההפכים  
ֶרְך אֶ  ה, ֵאין ד ֶ ֹורָּׂ ם ֵאין ת  ה אֹוֵמר, אִּ ן ֲעַזְריָּׂ ֶ ר ב  זָּׂ י ֶאְלעָּׂ ם  משנה מסכת אבות פרק ג )יז( ַרב ִּ ה. אִּ ֹורָּׂ ֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ת  ם ֵאין ד ֶ ֶרץ. אִּ

ה, ֵאין חָּׂ  ְראָּׂ ם ֵאין יִּ ה. אִּ ְראָּׂ ה, ֵאין יִּ ְכמָּׂ ה.  ֵאין חָּׂ ַעת, אֵּ ְכמָּׂ ין ּדַ ַעת. ִאם אֵּ ין ּדָּ ה, אֵּ ינָּ ין ּבִ ה.  ןי ִאם אֵּ ינָּ ה.   ּבִ ֹורָּׂ ם ֵאין ֶקַמח, ֵאין ת    אִּ
ה  ֹורָּׂ ם ֵאין ת   וא מבאר שם דעת מה שאנו קוראים חכמה(       את תשובת הריב"ש צ"ע כי ה ח"יצ )מה שהזכיר הר  אִּ

וזהו שיציאת מצרים היתה ע"י בחי' בינה בחי' חמישים בחי' יובל שבו הכל חוזר לשרשו אפילו עבד עולם אין זה אלא  
ובל כי בבחי' חמישים חוזר הכל ומתחיל עולם חדש )אולי זה הכוונה מה שאמרו חז"ל שבין עולם לעולם  לעולמו של י

חמש מאות שנה דהיינו חמישים פעם עשר( וזה בחי' יום כיפור כידוע שעי"ז מתכפרים העוונות ע"י שעולים ביום הזה  
 ה   -לכן התחלת גאולת מצרים התחיל בגלויים של שם אהי.   הלבינ 

זעיר  49)אחר   לי  כתר  זעיר  , דקות(  של  ואחוו"  ,כתר  זעיר  לי  ההמתן    " ךכתר  סוד  צורה    ,להתבטל,דהיינו  לקבל  כדי 
 . דעת ,רחמים גדולים ,חסד עליון ,השכל גדול , ם בו המוחיןיואז מאיר  ,אמיתית
ב  50)אחר   ג'   ' דקות( עפ"י תורה  גמט'  יוסף פורת עם הכולל הוא  בן פורת  הדג בחי' משה משיח כמבואר שם בהגה 

  ,משה הוא הדעת  ,שנמצא אצל משה משיח  ,בחי' דעת גדול  ,וג' וד' היינו דג  , ה וד' מלויים של הויה-יים של אהימלו
 . כמ"ש אתה הארת לדעת בתורה ד' אות ט

ובאריז"ל מרמז זאת    ,וג' מלויים אלה ביחד הם גמט' תנה  ,קסא ביודין  ,קנו בההין  ,ה יש ג' מלויים קמג באלפין-לאהי
   " מיםתנה הודך על הש "בפסוק אשר  

  ", אש"ר תנ"ה הוד"ך על השמים"הוא ר"ת של פסוק  "אתה"כי מלת  "אתה"לבאר מלת  ונחזור - דרושי כוונת הברכות -שער הכוונות 

ועתה נק' היסוד    ,נתחברו שניהם יחד ביסוד שלה  ,הנה עתה במלת אתה  ,במלת ברוך כנז'  ,והכוונה כי אחר שעוררנו היסודות דאו"א
שהיא בחי'    ,אח"כ נמשך שפע אל מלכות דבינה  ,והנקבה נקרא אש"ר  ,זכר נק' ראשכי ה   ,ו ע"אכנז' בתיקונים תי' ל' ד' ע"  ,שלה אש"ר

ובגמרא  , שה"ס שיפולי מעיים  ,עטרת דיסוד שבה דהיינו העטר'    ,ויוצא השפע מן היסוד שבה ונמשך אל המלכות  ,כנזכר בתיקונים 
וכל זה הוא בבחי' הה"ח שנותן לה    ,העולי' בגימ' תנ"ה  לפי ששם הם ג' אהיה במלוי יודין אלפין ההין  , והנה זאת העטר' נק' תנ"ה  ,שבה
לפי שה' גבו'    ",הודך"והיא נק'    ,הנקרא מל' שבה  ,וכבר ידעת כי כולם מתקבצי' בעטרת היסוד שלה  ,ואמנם גם היא יש בה ה"ג  ,אבא

אשר תנה "יבות  והרי נת' ג' ת  ,ואחר כך מתחברות כולם בעטרת היסוד שלה  ,וכלן נק' הודך  ,המתפשטות בה הוא מחסד עד הוד שבה
 עכ"ל.    שבברוך אתה: "אתה"במלת  הרמוזות "הודך

זה מה שהרחם נותן בסיס אשר    ,בינה זה אשר  ,אמא זה אשרובזהר כתוב    "מגבעות אשורנה"בבינה כמ"ש  הוא    "אשר"
יסוד לדברים  ,מאושר זה אבא  ו   ,דהיינו  ומגבעות אשורנו "ראש  צורים אראנו  נקודה שמכאן מתחיל    "מראש  כאן  יש 

החוצה ע  ,לצאת  נמצא  ביד  בבחי'  זה  לבר,  אפשרות    ור שבפסיעה  שום  שאין  וכנ"ל  מהלך,   בלי    רלמחלשון  אמיתי 
 .את מצרים כנ"ליבינה נעשה יצ י "ולכן ע , האמא היא נותנת את העתיד , אם לבינה תקרא , שיכנס לבחי' הזו של אם

כי בחי' זקן מלא    ,לה כנ"-דהיינו ג' מלויי אהי  ,זקן רחמים בגמט' תנה  ,בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים
אבל בבחי' תשובה מחזיר הכל    ,זה כלפי הבחירה והבריאה  ,בחי' בינה שאע"פ שמינה דינין מתערין  ,רחמים מאיר כאן

 לשרשו ע"י שמאיר מהכתר ומעלה לבחי' רחמים גדולים  
בו שני הפכים כי  דקות( עוד מצאנו ענין זה בארון שכתוב בו שאינו מן המידה כי ארון אותיות אור נ' לכן יש    54)אחר  

ית: נצטוו לדקדק מאד במידותיו כמ"ש   ְבנִּ ַ ֹל ַמְלֲאכֹות ַהת  יל כ  כ ִּ ש ְ ַלי הִּ ה עָּׂ ד ְיֹהוָּׂ י ַ ב מִּ ְכתָּׂ ֹל ב ִּ    דברי הימים א פרק כח )יט( ַהכ 
הקדשים  בקדש  להניחו  היכן  מאד  מסויים  מקום  לו  היה  )וגם  פסול  הוא  הרי  במשהו  אפילו  המידה  משנים  היו    (ואם 

שהם שני    ,כתוב ברשב"א שזה מהפלאות הכי גדוליםו  .דהיינו שלא תפס כלל מקום  ,ם ארון אינו מן המידהומאידך מקו 
הוא בחי'    ,מיות של היכל הקודשיבחי' פנ הוא  ביאור הוא כי קדש הקדשים  הו  . שיש מקום ואין מקום  , הפכים בנס אחד

ז( ַהֵחֶקר  יא  )ב  איו  , כמ"שרחוקה מני ים  ,אבל הבינה היא ארוכה מארץ מידה  ,כי המידה זה המט  פירוש  , שער הנ',בינה
א: ְמצָּׂ ת ִּ י  ד ַ ַ ש  ית  ְכלִּ ַ ת  ַעד  ם  אִּ א  ְמצָּׂ ת ִּ  ַ ע:   ֱאלֹוה  דָּׂ ֵ ת  ַמה  אֹול  ְ ש   מִּ ה  ֲעֻמק ָּׂ ל  ְפעָּׂ ת ִּ ַמה  ם  ַמיִּ ָּׂ ש  ְבֵהי  ג ָּׂ ה     )ח(  ד ָּׂ מִּ ֵמֶאֶרץ  ה  ָּׂ ֲאֻרכ  )ט( 

ם: י יָּׂ נ ִּ ה מִּ בָּׂ ְרחָּׂ נ'ו  , יש מידה ויש יםזל"ז  כי  דהיינו     ו  זה בחי' מה שהרמ"א    .הועי"ז יש מידה ואין מיד   ,בארון האיר אור 
לעשות מפליא  ונשמה  ,אומר  גוף  מתחבר  איך  כלל  תפיסה  דבר  ,שאין  אותו  הגופים  וכל  חומר  הוא  הגוף  אבל    ,מצד 

מדוע    ,ואין שום תפיסה והסבר איך כשאדם רוצה להניע אבר מיד הוא נע , שאין עוד כזה  , בחי' האני , נשמה היא יחידית
נע לא  הוא  זולתי  אבר של  להניע  רוצה  נעא  ,כשאני  מיד  איך    ,בל אבר שלי  לזה הסבר  לא מצא  שום מדען בעולם 

והחיבור הזה    , כי זה מפליא לעשות  , איך מתחברים שני הפכים גמורים כאלה  , הרצון פועל כהרף עין בגוף לעשות רצונו
נופל למשכב ע ניתוק מהנ' אזי  )וכנ"ל כשיש  אינו מ  להוא בבחי' הנ' הזה  וזה בחי' מקום ארון  דוי(    כי  ,המידהן  ערש 

 . ובקדש הקדשים זה היה מפליא לעשות  ,ואינו מהמידה זה בחי' נשמה ,מקום זה בחי' גוף
וזה בחי' יציאת מצרים  58)אחר   שבועות  חג  שע"ש זה נקרא    , שספרו מט ימים  ,שמצד אחד היה מאד במידה  ,דקות( 

יוםואעפ"כ    ,דהיינו שבע שבועות שספרו כי המט    ,שיםדהיינו שספרו עמ"נ שיאיר להם החמי  ,כתוב תספרו חמישים 
בחי' וירד ה' על הר סיני.  אין שום יחס    ,שזה בחי' שובו אלי ואז אשובה אליכם  ,הוא רק היכי תמצי לזכות לחמישים

אלא    , כמו שמט הוא עוד אחד על מח  , היא לא עוד אחד  , דהיינו שהבחי' החמישים  ,לאשובה אליכם  , כלל בין שובו אלי
   . הנ' הוא מהות אחרת לגמרי מהמט שהן מידה וגבול

דקות( וזה בחי' המבואר בתורה עג תנינא שיש תשובה שלנו בחי' מט שערים ויש תשובה שלו ית' בחי' שער    60)אחר  
     .החמישים וע"י תהילים אוחזים בבחי' המט וזוכים למצא כ"א השער השייך לו ולהכנס בו
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מספר בני ישראל כחול הים וכתיב  רבי שמואל בר נחמני רבי יונתן רמי כתיב והיה    אמר  :יומא דף כבדקות(    63)אחר  
ום  כאן בזמן שאין עושין רצונו של מק   , לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום  ,אשר לא ימד ולא יספר

 עכ"ל. 
אלא    ,ומוכרח  דהיינו מעבר למה שכתוב  ,וזה ע"י שעושים רצונו דייקא  ,יש בחי' שהלא יספר מאיר במספרדהיינו כי  

בחי' כתר    ,, אזי זוכה שמאיר הרצון"דברי אשר שמתי בפיך"חוץ מ  " אשר עליך  רוחי "שזה בחי' מה  ,עושה רצונו דייקא
החמישים אליכם  , בחי'  ואשובה  לכלי  , בחי'  נהפך  המידה  מהמידה  ,ואזי  הלמעלה  את  להמשיך  מצוה    ,כדי  כל  וע"י 

כמבואר כאן בתורה    ,שבה  ובכל תורה הוא מגלה את בחי' תורת ה'  , שיש במצוה הזו  ,ממשיך את בחי' אשובה אליכם 
   .ורת ה' היא בחי' השער הנ'שת

נאמר    ,בחי' מידה  ,זה בחי' מספר  ,אבל מי שכל כוונתו לצאת מהמט דהיינו לצאת חובתו ולא יותר ירמיה  על זה לא 
ה   רָּׂ ֵעת צָּׂ יעֹו ב ְ ִּ ֵאל מֹוש  רָּׂ ש ְ ְקֵוה יִּ ן:פרק יד )ח( מִּ לו  ה לָּׂ טָּׂ נָּׂ ְכֹאֵרַח  ו  ֶרץ  אָּׂ ֵגר ב ָּׂ ְהֶיה כ ְ ה תִּ ָּׂ מ  בחי' שרוצה רצון    , הזה דייקא ע"י בחי' מקוכי    לָּׂ

 . ה-מהות חדשה בחי' אהי , אנא זמין למהוי
בהר סיני ניתן שלום ובשבועות    ",ה' עז לעמו יתן ה יברך את עמו בשלום "  ,דקות( וזה בחי' שבועות ומתן תורה  66)אחר  

   ".השם גבולך שלום חלב חיטים ישביעך " בחי'  ,לחם דייקא בחי' דעת ,מקריבים שתי לחם
הרי עפ"י הפשט    ,צריך להבין מדוע בכורה תלויה דייקא באמא  ,את מצריםיזכר ליצ  ,ורדקות( קדש לי כל בכ   68)אחר  

נזכר כלל אמא  בכורי מצרים  ,שם  לא  בכ  ,בענין  היא דווקא  פנ  , פטר רחם  רוומדוע המצווה  מיות  יאבל הביאור עפ"י 
העובר ממעי  מתגלה בבינה דייקא(  וכן חז"ל אומרים כשומט    ,בחי' חכמה  ,היינו ראשיתקדושת בכור  כי  התורה כנ"ל )

מצרים  ,אמו יציאת  היתה  לבנו  ,כך  רשב"י  שענה  מה  בדיוק  בתורה  ,וזה  מצרים  יציאת  ענין  כ"כ  נזכר  מדוע    , ששאל 
 . בריאה חדשה כנ"ל , מבינה  ,הו מהמקו , היא יציאה מהרחם , התירוץ כי יציאת מצרים
זה בני בכורי    " אל בני בכורי ישר"ו  "ף אני בכור אתנהו עליון לכל גויים א" הזה שנקרא ישראל    ,האמא קבלה את הבכור

ה שייך  -ושם אהי  ,ה היה הגילוי-באהי  ,זה מה שהיה הטהרה של מצרים  , ה-שיצא מהמקוה של אהי  , של פטר רחם
מכח המקוה    ,שנמשך מכח יציאת מצרים,וזה הקדושת בכורה    ,וזו המידה שפעל  ,זה השם  ,לגמרי לנקודה הזו של אמא

    .ה-הזה של שם אהי
כמו שהוא מאחד את    ,ה הם בחי' הדעת של משה רבינו-י' השמות של אהיוכל בח   ,וכל הרמזים האלה זקן מלא רחמים

   .מקוה נ' , משה הוא המן ,וכן מבואר בהמשך  ,שער הנ' ,כן הוא מקוה ,מחלוקת שמאי הלל
מה שמובא שם המסורת שיש שש פסוקים   , דקות( מבאר לק"ה פורים הלכה ו אות ז עפ"י תורה נט היכל הקדש 71)אחר 

 . חמש תיבות בנות ב אותיות
)וזהו בית המן    ,ההסתרה בעצמה נהפכת לתורה לדעת גדול  ,כי מה יעשה בה  ,דקות( דעת גדול גמט' בית המן  83)אחר  

בחי'    ,שזה בחי' הדעת גדול  ,שיש בו ג' וד' מלויים  ,יוסף  בחי' בן פורת  ,ינו הצדיק כנ"ליה  ,דעת גדול ר"ת דג  ,ר"ת בה
נון-אהי בארמית  דג  הויה(  שמגלה  הנ'  ,ה  שער  בי  , דהיינו  הסתרה  ,נהבחי'  הוא  המן  אצל  בעצמו  המן  אבל    ,הבית 

   .כשניתן למרדכי אזי הוא דעת גדול
 .דקות( בתורה יח יש דג שנקרא ברשא בחי' מרדכי כמ"ש תחת הנעצוץ יעלה ברוש 86)אחר 
דייקא94)אחר   אותיות  שתי  שהן  בזה  רמוז  מה  מבאר  דקות  רצון  , (  בחי'  אות  לסט"א  ,כי  אחיזה  אין  כמבואר    ,באות 

אין הוא    , הכוונה שנגד רצון  , שהנחש הקדמוני אין לו אחיזה באותיות  , קדושין דף ל בענין ו' דגחון מפסיק  במהרש"א על
זה לא שולל את הצורך    , לכן מי שנמצא תפוס לגמרי ברצונו ית'  ,)בחי' אין דבר העומד בפני הרצון(  ,יכול לעשות כלום

שהרצון  נ"ל  חי' ה ב  , א רק בגלל שזה רצונו ית'אל   ,אלא שלא בגלל שאני מבין אני עושה  , לדעת גם מה הרצון ולקיימו
זה    ,אזי הרצון של הקב"ה מניע אותו  , כן הצדיק שבטל ומחובר מפליא לעשות אל הקב"ה  ,של כל אחד מניע את גופו

   .אין להם אלא רצון קונם , נקרא צדיקים
  ,כמבואר בתורה יח  ,מיםשהוא שרש כל הצמצו   ,אבל יש ההפך דהיינו רגע באפו  ,דקות( וזה בחי' חיים ברצונו  96)אחר  

והסיבה שמרגישים היא    , הם מרגישים זאת  , ואע"פ שהוא רק רגע  , כי יש הסתר פונים  ,הצדיקים לא רוצים להנהיגש
       .אפילו כרגע נרגש להם  ,לכן כל הפסק קל , כיוון שכל חיותם רק מרצונו
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